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Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr OKO.0050.56.2015 z dnia 27.03.2015 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 25.03.2013 r. do 25.04.2013 r. projektu studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice 

 

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

PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 25.03.2013r. DO 24.04.2013r. PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE 
 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga uwzględ-

niona 

uwaga 

nie-

uwzględ-

niona 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 25.03.2013 Daniel E. Przekwalifikowanie działki leśnej na bu-

dowlaną. 

452/61 R uwaga  

uwzględniona 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

MU. 

2 25.03.2013 Kleczka-Kozłowska M. 
 

Przekwalifikowanie całej działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

1143/188 MU, R uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU do strefy technicznej gazociągu.  

3a 25.03.2013 Nowara I. 

Wilkes A. 

Barbacki A. 

 

Przekwalifikowanie działek pod tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej (moż-

liwość podłączenia mediów).  

15 MU, ZP  uwaga 

nie-

uwzględ-

niona 

Działki  częściowo stanowią tereny zabudowy mieszkanio-

wej i usługowej, w pozostałej części stanowią tereny zieleni 

publicznej  wraz z parkiem  krajobrazowym. Teren parku 

krajobrazowego wraz dworem jest wpisany do rejestru 
zabytków nr rejestru 1284/81 z dnia 17.02.1981r. 

 

 
3b 12 MU, ZP 

4 27.03.2013 Swoboda S. 
 

Przekwalifikowanie działki rolnej na bu-
dowlaną. 

1369/169 MU, R, 
ZR 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU do strefy technicznej gazociągu. 
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jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

5 29.03.2013 Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego 

Gierałtowice 

W związku z opracowywaniem „Studium 
uwarunkowań…” a następnie „Miejscowe-

go planu…”, sugeruje aby w ww. dokumen-

tach uwzględnić opracowaną „Ekspertyzę 
dotyczącą możliwych do przeprowadzenia 

działań hydrotechnicznych, mających na 

celu ochronę przed powodzią terenów 
położonych na obszarach granicznych 

Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w 

dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie 
Miasta Gliwice”. 

  uwaga  
uwzględniona 

 W projekcie studium dopuszczono możliwość realizacji 
budowli przeciwpowodziowych, ponadto na terenach ZR 

dopuszczono możliwość realizacji inwestycji celu publicz-

nego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków natural-
nych, a także regulacji i przebudowy rowów i kanałów , w 

odległości 10 m. od linii brzegu a dla potoku Chudowskie-

go i potoku Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do ujścia 
potoku do rzeki Kłodnicy 40 m. od linii brzegu. 

6 10.04.2013 Pieruszek U. 

 

Uwzględnienie w projekcie Studium… dla 

działki zapisu „zezwala się instalowanie 
systemów fotowoltaicznych”. 

Działka znajduje się na terenach jednoro-

dzinnej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

1599/188 MU , 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

 W terenach MU dopuszczono możliwość realizacji syste-

mów fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 100 kW. 
 

7 10.04.2013 Gabor Z. 

Gabor G. 

 

Nie wyrażają zgody na przekwalifikowanie 

działki na tereny zieleni nieurządzonej, 

ponieważ działka ta stanowi grunt orny. 

588/9 ZR 

 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej ZR  na 

tereny zieleni.  

8 11.04.2013 Lamla K. Wniosek o przekwalifikowanie całego 

obszaru gruntów rolnych działki na tereny 

budowlane. 

44/22 MU, R uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

MU. 

9 11.04.2013 Sorychta K. Przekwalifikowanie działki z terenów 
rolnych na budowlane. 

405/134 R, ZR 
 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU . 

10 16.04.2013 Rada Sołecka 
w Przyszowicach 

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej 
z dnia 15 kwietnia 2013. 

1. Tereny pomiędzy ul. Graniczną i torami 

kolejowymi pozostawić jako PU w cało-
ści, jak zaznaczono w wyłożonym studiu; 

2. Planowaną drogę od ulicy Gierałtowickiej 

do ulicy Polnej poprowadzić równolegle 
do torów; 

3. W części opisowej punkt 6.2 jest obowią-

zek przyłączenia do kanalizacji istnieją-
cej. Należy zwrócić uwagę na uzgodnie-

  uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Skorygowany przebieg planowanej drogi, drogę wyznaczo-
no wzdłuż terenów kolejowych.  

Wykreślono pkt 6 w rozdziale 6.2 – Kierunki rozwoju 

systemów infrastruktury technicznej. 
Na terenach ZR dopuszczono możliwość realizacji inwesty-

cji celu publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy 

cieków naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów, w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica na odcinku od ul. Dwor-

skiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy 40 m od linii 
brzegu. 
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nie tych zapisów z ustawą o utrzymaniu 
czystości; 

4. Wprowadzić mapę wysokościową z 

zasobu geodezyjnego z roku 2012 jako 
podstawę do maksymalnych osiadań 

spowodowanych eksploatacją górniczą i 

alternatywnie wprowadzić bezwzględne 
wysokości terenu; 

5. Ograniczyć szerokość celu publicznego 

przy ciekach do 15 m. a zapisy dot. celu 
publicznego przenieść do rozdziału Inwe-

stycje celu publicznego; 

6. Teren za parkiem określić jako rolę, 
zamiast terenów ZR; 

7. Wykreślić przebieg rowu CH 10  z mapy 

 

Tereny zieleni (ZR) stanowią użytki rolne (grunty orne, łąki 
i pastwiska). 

 

11 16.04.2013 Brzezina H. 

 

 

Przekwalifikowanie działki pod tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej (dział-

ka uzbrojona, posiada dostęp do drogi 
publicznej). 

1529/193 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

MU. 

12 17.04.2013 Czapelka G. 

 

Przekwalifikowanie działki na terenu PU. 60 ZR uwaga  

uwzględniona 

 Przeznaczono pod tereny działalności produkcyjnej i usłu-

gowej PU. 

13 18.04.2013 MPRGiB „Górbud” Sp. z 
o.o. 

43-190 Mikołów 

ul. Podleska 72 

Uwzględnienie dla działki zapisu „zezwala 
się na instalowanie systemów fotowoltaicz-

nych”. Działka znajduje się na terenach 

jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

2003/46  uwaga  
uwzględniona 

 W terenach MU dopuszczono możliwość realizacji syste-
mów fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 100 kW. 

 

14a 18.04.2013 Ekspresowa  

Komunikacja Drogowa Sp. 
z o.o. 

44-178 Przyszowice 

ul. Makoszowska 4B 

Przekwalifikowanie działek na tereny PU – 

działalności produkcyjnej i usługowej. 

321/56 ZR uwaga  

uwzględniona 

 Przeznaczono pod tereny działalności produkcyjnej i usłu-

gowej PU. 

14b 324/55 ZR 

15a 19.04.2013 Kubasiak M. 
Kubasiak H. 

Przekwalifikowanie działek na cele budow-
lane (mają dostęp do drogi gminnej i moż-

559/126 R, ZL, 
ZR 

uwaga  
uwzględniona 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 
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15b Kubasiak A. 
 

liwość podłączenia do sieci wodociągowej i 
energetycznej). 

 

561/126 R, ZL, 
ZR 

częściowo  

16 22.04.2013 Konc D. 
 

Przekwalifikowanie działki pod tereny MU 
(przedłużenie terenów budowlanych około 

200 m). 

1781/237 MU, R, 
ZR  

uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 

17 23.04.2013 Piasecka K. 

 

Przekwalifikowanie działki z terenu rolnego 

na teren zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej. 

1874/315 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Działka położona jest  w dolinie cieku wodnego. Zgodnie z 

zapisami rozdziału 2.5 projektu studium w  miejscowych  
planach zagospodarowania przestrzennego  dopuszcza się 

korektę linii rozgraniczających tereny ze względu na po-

działy własności i szczegółowość map wykorzystywanych 
do opracowania planów miejscowych. 

18 23.04.2013 Wnęk K. 

 

Przekwalifikowanie działki z terenu rolnego 

na teren zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej. 

1873/315 MU, ZR uwaga 

 uwzględniona 
częściowo 

 Działka położona jest w dolinie cieku wodnego. Zgodnie z 

zapisami rozdziału 2.5 - II części projektu studium w  
miejscowych  planach zagospodarowania przestrzennego  

dopuszcza się korektę linii rozgraniczających tereny ze 

względu na podziały własności i szczegółowość map wyko-
rzystywanych do opracowania planów miejscowych. 

19 24.04.2013 Augustyniak K. 

pełnomocnik  

G. Zogalli 
 

Przekwalifikowanie działki pod budownic-

two mieszkaniowe. 

Uzasadnienie: 
Wymieniona działka położona jest w dru-

giej linii zabudowy przy ul. Gliwickiej. 

W poprzednim planie z.p. poprzez tę dział-
kę poprowadzono plan drogi lokalnej, o 

którym to projekcie nie mieszkający wów-

czas w Przyszowicach ani właściciel, ani 
pełnomocnik nie wiedzieli. Po zapoznaniu 

się z wypisem mapy tego terenu zarówno 
pełnomocnik tej działki jak i zaskoczeni 

informacją właściciele sąsiednich nieru-

chomości oraz zlokalizowanych na trasie 
planowanej drogi firm składali protesty. 

Wszyscy wymienieni zostali potraktowani 

jak powietrze. W imieniu gminy próbuje się 
bezkarnie zawładnąć czyjąś własnością. 

Wyraziliśmy zgodę na to, by przez działkę 

178/117 MU, L uwaga  

uwzględniona 

 Na odcinku od ul. Kłodnickiej do ul. Leśnej przebieg drogi 

wykreślono. 
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została poprowadzona kanalizacja. Właści-
ciel działki ma 79 lat i od 8 lat czeka, by 

móc wystawić ją na sprzedaż. Czeka, gdyż 

po poprzedniej interwencji urzędnicy gmin-
ni zobowiązali się zmienić przebieg drogi. 

Gerhard Zogalla absolutnie nie wyraża 

zgody na to, by zamrozić swój kapitał, bo 
droga będzie kiedyś zbudowana, albo nie. 

Taka decyzja formalnie doprowadza do 

tego, że wartość tej nieruchomości – wyce-
nianej dziś na ok. 300 tys. zł – spada do 

zera. Jakim prawem i kto czuje się upoważ-

nionym do tego, by niszczyć czyjąś wła-
sność? Dlaczego nie zwołano zebrania 

właścicieli działek? Decydenci wykazali się 

totalną bezdusznością decydując o nie 
swoich dobrach w taki sposób. Nikt nie 

wybuduje domu pomiędzy dwoma ulicami, 

nikt nie wybuduje firmy na bocznej ulicy. 
Jedną nieruchomość zniszczyło doszczętnie 

górnictwo, drugą próbują zniszczyć za nic 

nie odpowiadający urzędnicy. Droga ta nie 

spełnia żadnej strategicznej roli. Nie można 

zrozumieć i w żaden racjonalny sposób 

wytłumaczyć złej woli ze strony władz 
gminy. Jeżeli ta droga jest niezbędna dla 

prawidłowego funkcjonowania gminy – w 

co akurat wątpię – to proszę wykupić teren 
po cenach wolnorynkowych. W przeciw-

nym razie w imieniu właściciela katego-
rycznie nie wyrażam zgody na projektowa-

ną trasę. O decyzji proszę powiadomić mnie 

listownie. W przypadku nieuwzględnienia 
moich zastrzeżeń zmuszona będę do wystą-

pienia w tej sprawie do wyższych urzędów 

oraz upublicznienie sprawy. 
Ulica Leśna to jeden z nielicznych już, 
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zielonych zakątków Przyszowice, gdzie 
drzewa podlegają pod nadleśnictwo i gmin-

ni decydenci nie mogli swoimi decyzjami 

zniszczyć ich koron poprzez zlecenie ich 
obcięcia do pnia. Powinien podlegać szcze-

gólnej ochronie a nie dewastacji. 

20a 24.04.2013 Melcz H. 
 

Przekwalifikowanie działek pod tereny 
zabudowy jedno- lub wielorodzinnej. 

Protestuję przeciwko planowanej budowie 

drogi za ogrodzeniem swojej działki. 
Mieszkam przy ruchliwej ulicy Gliwickiej i 

wybudowanie drogi od strony podwórka 

spowoduje, że z powodu natężenia hałasu 
mój dom nie będzie nadawać się do za-

mieszkania. 

177/117 MU, L uwaga  
uwzględniona 

 Brak działki w ewidencji 

20b 178/117 MU, L Na odcinku od ul. Kłodnickiej do ul. Leśnej przebieg drogi 
wykreślono. 

21 25.04.2013 Nocoń J. 

 

Zgodnie z planem z.p. Gminy Gierałtowice 

gazociąg podwyższonego ciśnienia pn 400 
relacji Zabrze-Knurów na odcinku od torów 

PKP do ul. Korfantego w Gierałtowicach 

miał być przeniesiony na tereny niezabu-
dowane i nie przeznaczone pod zabudowę. 

W związku z powyższym, żądam w nowo 

powstałym planie z.p. Gminy Gierałtowice 
zobowiązania GSG do niezwłocznego 

przeniesienia ww. gazociągu na tereny 

niezabudowane i nie przeznaczone pod 
zabudowę. 

Nie zgadzam się również z planowanym 
przebiegiem drogi od ulicy Korfantego 

wzdłuż torów kolejowych. Jako właściciel 

działki proponuję przeniesienie wspomnia-
nej drogi za tory kolejowe. 

1597/515 MU, Z  uwaga nie-

uwzględniona  

Uwaga dotyczy projektu planu zagospodarowania prze-

strzennego. Do publicznego wglądu wyłożony był projekt 
SUiKZP gminy Gierałtowice. Na etapie zawiadomienia o 

sporządzaniu studium oraz na etapie opiniowania i uzgad-

niania  studium operator systemu gazowniczego nie przed-
stawił informacji o zmianie przebiegu gazociągu.  

Wyznaczona droga wzdłuż torów jest drogą, której przebieg 

był określony w obowiązującym mpzp. Wyznaczenie drogi 
jest konieczne do obsługi terenów MU i PU.  

 

22 25.04.2013 Grzenczyk J. 

 

Przekwalifikowanie działki na tereny pod 

zabudowę. 

152 R  uwaga nie-

uwzględniona 

Działka znajduje się w znacznym oddaleniu od terenów 

przeznaczonych do zainwestowania. Położona jest w tere-

nach rolnych R.  

23 29.04.2013 Zimna B. 

 

Przekwalifikowanie działki pod tereny 

usług i zabudowy mieszkaniowej. 

651/20 PU, ZR uwaga  

uwzględniona 

 Część działki położona jest w nowo wyznaczonych terenach 

działalności produkcyjnej i usługowej PU, w sąsiedztwie 
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 częściowo istniejących terenów o takim przeznaczeniu. Pozostała część 
w terenach zieleni ZR stanowiących użytki rolne (grunty 

orne, łąki i pastwiska. Tereny ZR zostały wyznaczone 

wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna 
dolin określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporzą-

dzonym do wykonywanego studium. 

24a 29.04.2013 Rusin B. 
 

Przekwalifikowanie działek pod tereny 
rolne RP, jak to ma miejsce w obecnie 

obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego gm. Gierałtowice. 
Ww. działki będą w dalszym ciągu użytko-

wane rolniczo. Poza tym zmiana zagospo-

darowania działek w bezpośrednim sąsiedz-
twie gospodarstwa na inne niż rolnicze 

może w przyszłości stwarzać problemy w 

dalszym jego rozwoju oraz funkcjonowaniu. 

112/22 MU  uwaga nie-
uwzględniona 

Przeznaczenie w studium działek pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej MU nie oznacza zakazu użyt-

kowania działki w sposób dotychczasowy jako działki 

rolnej.   
Na działkę nr 25 został złożony wniosek (etap składania 

wniosków do studium)  o przekwalifikowanie jej z rolnej na 

teren zabudowy UDG/MU. Wniosek ten został uwzględnio-
ny częściowo; działka została przeznaczona pod MU. 

 

24b 113/23 MU 

24c 114/23 MU 

24d 136/21 MU 

24e 137/21 MU 

24f 24 MU 

24g 25 MU 

25 29.04.2013 Organiściok M., M. 
 

Przekwalifikowanie działki na budowlaną. 1826/287 MU, R, 
ZR 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 

26a 29.04.2013 Organiściok M., M. 

 

Przekwalifikowanie działek pod tereny łąk. 

Tereny te są naszą własnością, są wykasza-
ne kilka razy do roku, siano skarmiane i nie 

wyrażamy zgody na przekwalifikowanie ich 

na tereny zieleni nieurządzonej. 
 

36 ZR  

uwaga  
uwzględniona  

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR, stanowią użytki rolne (grunty orne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

26b 44 ZR 

26c 599/9 ZR 

27 29.04.2013 Organiściok M. M. 
 

Przekwalifikowanie działki pod tereny łąki i 
wody stojące. 

Nie wyrażamy zgody na przekwalifikowa-

nie ich na tereny zieleni nieurządzonej, 
gdyż na terenie stawów (dzierżawa od 22 

lat) istnieją urządzenia, takie jak groble, 

wały, … przepusty, rowy czyli stawy są 
„urządzone” i zadbane przez nas, w nich 

2 ZR, 
WS1,Z

L 

uwaga 
 uwzględniona 

częściowo  

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny stawów zostały oznaczone jako WS1, czyli tereny 

wód powierzchniowych, cieków, zbiorników wodnych, 
rowów, stawów. Zapisy studium pozawalają na gospodarcze 

wykorzystanie ich jako stawy hodowlane gdzie niezbędne 

jest właściwe utrzymanie stawów, urządzeń, grobli i otocze-
nia.  



 

 8 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

prowadzimy hodowlę karpi. Łąki natomiast 
są systematycznie koszone i zadbane. 

28a 29.04.2013 Organiściok M., M. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny rolne. 753/273 R, ZR uwaga 

uwzględniona  
częściowo  

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR, stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Oznaczenie LzIII jest oznaczeniem ewidencyjnym bonitacji 

gruntów. Według mapy bonitacji gruntów działki 754/272 i 
760/272 częściowo znajdują się w klasie gruntów Lz III. 

Zastosowane w studium oznaczenie ZR pozwala na  za-

drzewienia, zgodnie z przytoczonymi wyżej zapisami stu-
dium.  

 

 

28b 761/273 R, ZR 

28c Przekwalifikowanie pod tereny LzIII. 754/272 R, ZR 

28d 760/272 R, ZR 

29 30.04.2013 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju i Bezpieczeństwa 

Powodziowego  

Górniczej Gminy Gierał-
towice 

44-178 Przyszowice 

ul. Spółdzielcza 27 

Wnosi do Studium następujące uwagi: 
1. Nie naniesiono na mapach wszystkich 

istniejących przepompowni, np. brak 

obiektu przy ul. Wieczorka, drugiej 
przepompowni przy ul. Brzozowej w 

Przyszowicach, przepompowni na Poto-

ku Paniówka w Paniówkach. W związku 
z powyższym są błędnie zaznaczone 

spływy wód do Kłodnicy. 

2. Nie uwzględniono w zadaniach Gminy 
inwestycji przeciwpowodziowych jakie 

są konieczne w celu zabezpieczenia 
mieszkańców przed zagrożeniem. 

3. Nie wyznaczono zbiorników retencyj-

nych czy polderów zalewowych, które 
są w stanie zgromadzić wody opadowe 

przez kilka dni. 

4. Teren wyznaczony jako zagrożone 

powodzią WP nie jest adekwatny do za-

grożenia zalaniem, co wykazała powódź 

w 2010 roku. 

  uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 1. Naniesiono przepompownię na potoku Paniówka. Prze-
pompownie przy ul. Brzozowej i Wieczorka są obiektami 

tymczasowymi. 

2. Na terenach R, ZR, WS, WP, dopuszczono możliwość 
realizacji urządzeń i budowli przeciwpowodziowych. 

3. Zgodnie z art. 9 pkt 1a ustawy prawo wodne pod poję-

ciem budowli przeciwpowodziowych mieszczą się rów-
nież poldery. 

4. Wyznaczono tereny (WP) pod  realizację zbiorników 

retencyjnych  oraz  suchych zbiorników. 
5. Nazwy ulic widnieją na rysunku studium jako część 

podkładu mapowego. Podkład został zakupiony w 
WODKiG i nie podlega korektom. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

5. Są błędy w nazewnictwie ulic (na jednej 
z map ul. Bojkowska w Gierałtowicach 

jest nazwana ul. Gliwicką). 

30 06.05.2013 Bartoszek A. 
 

W projekcie studium… wyznaczono prze-
bieg drogi klasy D w Paniówkach od ulicy 

Powstańców Śl. do ulicy Podzamcze, która 

miałaby przebiegać wzdłuż mojej działki 
i domu przy ul. Powstańców 19A. 

Wobec powyższego zgłaszam swój sprze-

ciw na budowę tej drogi z uwagi na fakt, że 
dojazd do mojej posesji odbywa się drogą 

polną o szerokości 3 m, powstałą na skutek 

przejeżdżania stałym szlakiem i zaznaczona 
na gruncie jedynie koleinami i nie ma 

możliwości poszerzenia jej z mojej strony. 

Dojazd ten kończy się przy mojej działce, a 
dalej aż do ul. Podzamcze jest tylko miedza 

o szerokości ok. 50 cm. W związku z po-

wyższym dominujący ciężar przy wyzna-
czaniu nowej drogi spoczywałby na działce 

KW 1196/289, na której prowadzona jest 

intensywna działalność rolniczo-

ogrodnicza. Naruszyłoby to w sposób 

istotny specyficzny charakter tego obszaru. 

Droga tego typu jest dla mnie zbyteczna. 
Kierując się zasadą proporcjonalności 

działania administracji pragnę zauważyć, że 

istnieje równoległa utwardzona droga ok. 
100 m w kierunku ul. Zabrskiej do plano-

wanej drogi dojazdowej, a która już łączy 

ul. Powstańców Śl. z ul. Podzamcze i z 
niezrozumiałych powodów jest ona nie 

ujęta na planach. Tworzenie tak gęstej sieci 

drogowej w Paniówkach naraziłoby gminę 

na poniesienie niepotrzebnych i nieuzasad-

nionych dużych kosztów. Droga ta służyła-

by jedynie właścicielowi działki KW 

938/292 MU uwaga  
uwzględniona 

 Wykreślono drogę. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

939/292, do której jest bezpośredni dostęp z 
ulicy Podzamcze. Działka (pole) ta przez 

dziesięciolecia była użytkowana przez 

dojazd od ulicy Podzamcze i nie było 
potrzeby dojazdu do niej od ulicy Powstań-

ców Śląskich. 

 

31 07.05.2013 Wawoczny I. 

 

Przekwalifikowanie działki pod tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej i 

zagrodowej (MU). 
… Planuje się na ww. działce inwestycję 

usługową dla mieszkańców gminy Gierał-

towice. 

300/70 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo  

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

MU . 

32 08.05.2013 Pastor S. 
 

Przekwalifikowanie działki w całości pod 
tereny usługowo-mieszkaniowe (MU). 

522/69 MU, ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 

33a 09.05.2013 Kot G. 
 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 
mojego gruntu na tereny zieleni nieurzą-

dzonej. Moje łąki są systematycznie koszo-

ne i będę chciał przekwalifikować je na 
działki rolne i zalesione. 

2021/202 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

  Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

33b 2022/202 ZR 

33c 531/194 ZR 

34 09.05.2013 Kotylak D.,B. 

 

Wnoszę sprzeciw przeciwko aktualnemu 

przebiegowi planowanej drogi. 
W miejscowości Paniówki przy ul. Gliwic-

kiej 88b prowadzę działalność gospodarczą 

od 2002 r. w zakresie handlu pojazdami 
oraz maszynami. 

W niedalekiej przyszłości planuję budowę 
małej hali, która umożliwiałaby przeprowa-

dzenie niektórych napraw oraz przeglądów 

zakupionych maszyn we własnym zakresie. 
Przebieg drogi podzieli powierzchnię 

użytkowanej nieruchomości na połowę, a to 

przyczyni się do zmniejszenia atrakcyjności 
mojej działki. Poniosę też dodatkowe 

koszty z tytułu ogrodzenia, bramy oraz 

1229/4 MU, R, 

L 

uwaga  

uwzględniona 

 Na odcinku od ul. Kłodnickiej do ul. Leśnej przebieg drogi 

wykreślono. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 
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chomo-

ści, 

której 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zatrudnienia dodatkowej ochrony. 
Mając na uwadze powyższe proszę o zmia-

nę przebiegu planowanej drogi. 

35 09.05.2013 Janota M., G. 
 

Przekwalifikowanie działki na tereny bu-
dowlane. 

Działka jest budowlano-rolną. 

Przekształcenie dotyczy ok. 300 m2 i jest 
dla nas sprawą bardzo ważną, ponieważ 

można by było zaprojektować dom na 

działce bliżej drogi dojazdowej. 

1843/90 MU uwaga  
uwzględniona 

 Działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej MU. 

36a 09.05.2013 Słaboń W. 
 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 
działek na tereny zieleni nieurządzonej, 

gdyż grunty te są obsiewane, a łąki koszone. 

579/9 ZR uwaga 
uwzględniona 

  Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR, stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

36b 48 ZR 

36c 358/250 ZR, R 

36d 359/251 ZR, R 

36e 360/252 ZR 

36f 763/272 ZR 

36g 762/273 R, ZR 

37 09.05.2013 Hanslik M. 

 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie 

działki pod tereny zieleni nieurządzonej, 

jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem 
– łąka. 

1241/296 MU, ZR uwaga  

uwzględniona 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

38 09.05.2013 Paszek R. 
 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie 
działki pod tereny zieleni nieurządzonej, 

jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem 

– łąka. 
 

580/9 ZR uwaga  
uwzględniona 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

39 09.05.2013 Gabor A. 
 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie 
grunty ornych na tereny zieleni nieurządzo-

nej. 

34 ZR uwaga  
uwzględniona 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

40 09.05.2013 Leśnik J. Przekwalifikowanie działki pod tereny 1384/277 R uwaga   Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 zabudowy mieszkaniowej. uwzględniona 
częściowo  

MU. 

41 10.05.2013 Haberko M. 

 

Wnosi o umieszczenie w planie z.p. ścieżki 

rowerowej w Przyszowicach na odcinku od 
pałacu do przepompowni na ulicy Brzeg. 

Ścieżka rowerowa została wytyczona z 

wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 
tj.: istniejących dróg gminnych i polnych, 

przepustów oraz wzdłuż rowu melioracyj-

nego – jedyną nową inwestycją byłaby 
kładka nad Potokiem Chudowskim. 

Ścieżka rowerowa ominie ruchliwa ulicę 

Gliwicką, tym samym przyczyni się do 
wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców – 

zwłaszcza dla dzieci udających się do 

szkoły. 
Pozwoli to zapobiec tragedii podobnej do 

tej, która wydarzyła się w ubiegłym roku w 

Paniówkach. 

  uwaga  

uwzględniona  

 Ustalenia  studium  pozwalają na wytyczenie ścieżek rowe-

rowych w ternach R, ZR oraz wzdłuż tras drogowych.  

42 10.05.2013 Cichocka-Sigulska P. Przekwalifikowanie pozostałej części 
działki pod tereny jednorodzinnej zabudo-

wy mieszkaniowej (MU). 

1628/202 MU, ZR uwaga  
uwzględniona 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 

43 12.05.2013 Pilny J. 
 

Stan faktyczny – grunt orny. 
Wnoszę o usunięcie z treści Projektu Stu-

dium zapisu dopuszczającego realizację 

obiektu celu publicznego w zakresie ochro-
ny przeciwpowodziowej. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

335/15 R, ZR, 
ZL 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
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uwaga nie-
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na 

 

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-
ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfi-

ki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów 

oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie 

na projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości - 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 
2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących 

zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie 
przed powodzią (…).  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518).)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też 

nie może być podstawą wydawania decyzji administra-

cyjnych w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-
dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 
 

44a 13.05.2013 Szołtysek F. 

 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowane na 

tereny zieleni nieurządzonej. 

257/38 ZR uwaga  

uwzględniona 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR, zgodnie z zapisami studium,  stanowią użytki 

rolne (grunty rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i 

zakrzewienia; użytki rolne mogą być wykorzystane do celów 

produkcji rolnej i gospodarki hodowlanej. 

44b 265/38 ZR 

44c 258/37 ZR 

44d 266/37 ZR 

45a 13.05.2013 Woźnica Z. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

562/66 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

45b 563/66 ZR 

45c 564/66 ZR 

45d 567/68 ZR 

45e 568/68 ZR 

45f 64 ZR 

45g 65 ZR 

45h 565/67 ZR 

45i 566/67 ZR 

45j 488/106 MU, R, 

ZR 

45k 487/108 R, ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-
ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości - 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica  na odcinku od ul. 

Dworskiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od 
linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518) jest budowa oraz utrzymywanie (…) 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów admi-

nistracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)  stanowi, iż 

przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości na 

obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele 

publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

46 14.05.2013 Janyga B. 

 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

działki pod tereny zieleni nieurządzonej (bo 

łąka jest urządzona – koszona). 

597/9 ZR uwaga  

uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni.  

Tereny ZR, stanowią użytki rolne (grunty orne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

 

47 14.05.2013 Dziadek Z. 
 

W odniesieniu do ww. dokumentu zgłaszam 
następujące uwagi: 

1. Plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje poprowadzenie rurociągu 
gazowego wzdłuż ul. Granicznej w 

Przyszowicach. Nie określono: 

– jaka będzie planowana szerokość stre-
fy ochronnej dla gazociągu, 

– w jaki sposób będą zabezpieczone bu-

dynki, które znajdą się w strefie ochron-
nej ww. rurociągu oraz czy w związku z 

powyższym przewiduje się ograniczenia 

w korzystaniu z nieruchomości, oraz czy 
powstanie konieczność zabezpieczenia 

ich przed skutkami eksplozji lub po-

wstania nieszczelności. Nie zamieszczo-
no również informacji, czy dzięki tej 

inwestycji ulegnie poprawie komfort ży-

cia mieszkańców Przyszowic. 

2. Projekt nie określa czy wzdłuż ulicy 

Granicznej w Przyszowicach zostanie 

wykonana kanalizacja sanitarna. 
 

3. Przekwalifikowanie terenu wzdłuż ulicy 

Granicznej w Przyszowicach z terenów 
na usługi i działalność gospodarczą 

oznaczoną symbolem UDG/MU na tere-

ny jednorodzinnej zabudowy mieszka-
niowo-usługowej i zagrodowej ozna-

czonej symbolem MU jest niekorzystne 

dla aktualnych właścicieli posesji. 

Trudno przewidzieć jak w przyszłości 

ukształtują się warunki ekonomiczno-

finansowe, stan zdrowia aktualnych 

  uwaga 
 uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1. Zapisy studium wskazują, że wzdłuż (..) gazociągów 
należy zachować strefy kontrolowane, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, do ustalenia w planach miejscowych. 

Ponadto system zaopatrzenia w gaz powinien zapewnić 
zaspokajanie obecnych oraz przyszłych potrzeb , wynika-

jących z rozwoju przestrzennego obszaru objętego zasię-

giem istniejącej i nowej sieci gazowej i jego aktywności 
gospodarczej. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

2. Rysunek studium (zał. nr 6) określa przebieg kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż ul. Ganicznej.  

 
 

3. Zgodnie z zapisami studium tereny MU przeznaczone są 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodo-
wej wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz 

zabudowy usługowej, z dopuszczeniem działalności go-

spodarczej. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

właścicieli działek zamieszkujących na 
omawianym obszarze. 

W związku z powyższym nie ma powo-

dów do dyskryminacji osób, które mają 
„smykałkę” do działalności produkcyj-

nej chcących wytwarzać na skalę prze-

mysłową pisanki, origami malować ob-
razy itp., a nie interesują się działalno-

ścią typowo usługową np. przecinanie 

na pile tarczowej tarcicy, albo wakacyj-
ny hotel dla psów. 

W związku z powyższym, uważam, że 

dotychczasowa klasyfikacja jest właści-
wa bowiem nie dyskryminuje ludzi z 

inicjatywą. 

Jednakowy zapis w obu wersjach 
UDG/MU, MU „ograniczenie uciążli-

wości substancji i energii do wartości 

dopuszczalnych na granicy użytkowanej 
działki, z uwzględnieniem zagospoda-

rowania działek sąsiednich” jest wystar-

czający, aby przyszły producent lub 

usługodawca nie był uciążliwy dla oto-

czenia. 

4. Ponadto nie określono w projekcie: 
– w wersji MU maksymalnej wysokości 

budynków na działkach inwestorów, 

– co Urząd Gminy Gierałtowice rozumie 
pod pojęciem postulatu działalności nie-

uciążliwej dla sąsiadów. Należy jasno 
sprecyzować pojęcie uciążliwości na 

tym terenie sporządzić wykaz działalno-

ści zabronionej, tak aby w przyszłości 
uniknąć konfliktów pomiędzy sąsiada-

mi. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. Maksymalne wysokości budynków określi miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. W ustaleniach 

studium nie występuje zapis: „ograniczenie uciążliwości 
substancji i energii do wartości dopuszczalnych na grani-

cy użytkowanej działki, z uwzględnieniem zagospodaro-
wania działek sąsiednich”. Jest zapis studium dotyczący 

strefy A: porządkowanie i rozwijanie zespołów zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem działalności gospodar-
czej, której uciążliwość nie może wykraczać poza obszar 

do którego inwestor ma tytuł prawny. 

Rozdział zawierający wytyczne do planów miejscowych 
zawiera zapis o konieczności ustalenia w nich zasad 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

określających rodzaje działalności gospodarczej, dopusz-
czone w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej MU.  

W zapisach studium nie występuje pojęcie działalności 
nieuciążliwej.  

48 14.05.2013 Nocoń A. 

 

Przekwalifikowanie działki w całości na 

budowlaną. 
Nie zgadzam się z projektem Planu z.p. i 

przekwalifikowanie mojej działki na tereny 

zieleni nieurządzonej. 

1333/68 ZR  uwaga 

nieuwzględ-
niona 

 

Działka wskazana w uwadze przylega do cieku.  

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

 

49 14.05.2013 Wróblewski  T. 
 

Wyrażam sprzeciw co do ustaleń przedsta-
wionego przez Państwa Studium uwarun-

kowań, a w szczególności, usytuowania 

drogi gminnej zaprojektowanej na mojej 
nieruchomości (równoległej do ulicy Wol-

ności). Proponowana lokalizacja nie do 

końca uwzględnia interesy właścicieli 
nieruchomości przez które „przebiegać” ma 

niniejsza droga. 

Zaplanowana w studium uwarunkowań 
droga „przebiega” równolegle, w odległości 

kilkudziesięciu metrów do linii energetycz-

nej o napięciu 110 kV, powodując, iż teren 
znajdujący się pomiędzy projektowaną 

drogą a linią energetyczną nie będzie nada-

wał się pod zabudowę, co będzie wiązało 
się ze znaczną utratą wartości takiej nieru-

chomości. W przypadku mojej nieruchomo-
ści tak zaplanowana droga powoduje, iż nie 

będę miał możliwości budowy domu jedno-

rodzinnego, którego to miałem w planie 
postawić na niniejszej działce. Wraz z 

„wejścia w życie” Planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gierałtowice w takiej 

formie jaką Państwo proponują, będę 

zmuszony zaskarżyć taki plan, jak również 

domagać się od gminy odszkodowania z 

1415/256 MU, D uwaga  
uwzględniona 

 Wykreślono przebieg drogi. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tytułu utraty wartości nieruchomości. 
W związku z powyższym kieruję się do 

Państwa z uprzejmą prośbą by odległość 

pomiędzy problematyczną drogą a linią 
energetyczną o napięciu 110 kV była jak 

najmniejsza i w jak najmniejszym stopniu 

ingerowała w moją nieruchomość. 
Bądź proszę o całkowite usunięcie projek-

towanej drogi. 

50 14.05.2013 Krzymyk Danuta 
Punkt Skupu  

i Sprzedaży Surowców 

Wtórnych 
44-177 Paniówki 

ul. Powstańców Śląskich 4 

Prośba o dokonanie analizy dot. ustalenia 
zgodności z mpzp mojej działalności pole-

gającej na prowadzeniu skupu i sprzedaży 

surowców wtórnych w Paniówkach przy ul. 
Powstańców Śląskich 4, a w razie koniecz-

ności o zmianę zapisu w mpzp dot. ww. 

działki. 
Działalność rozpoczęłam w 1995 r. i w 

ciągu 17 lat jej prowadzenia nie występo-

wały skargi mieszkańców świadczące o 
uciążliwości mojej działalności gospodar-

czej. 

Prowadzona przeze mnie działalność polega 

na zbieraniu wyłącznie odpadów w postaci 

makulatury i tworzyw sztucznych (folii 

opakowaniowo-odpadowej). Są to odpady 
inne niż niebezpieczne, które nie mają 

ujemnego wpływu na środowisko w trakcie 

ich gromadzenia. Ilość magazynowanych 
odpadów nie przekracza możliwości maga-

zynowych przeznaczonej do tego celu 

działki. 
Teren mojej posesji jest ogrodzony wyso-

kim, betonowym płotem, wzdłuż granicy 

działki są nasadzone drzewa. 

Przed wydaniem decyzji z dnia 24.07.2002 

znak: WR-7649/20/3/02, postanowieniem 

Nr 3/2002 z dnia 26.06.2002 r., Wójt Gmi-

1461/217  uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

  
Uwaga dotyczy projektu planu zagospodarowania prze-

strzennego. Do publicznego wglądu wyłożony był projekt 

SUiKZP gminy Gierałtowice.  
Rozdział studium zawierający wytyczne do planów miej-

scowych zawiera zapis o konieczności ustalenia w nich 

zasad określających rodzaje działalności gospodarczej, 
dopuszczone w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej MU.  
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 
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której 
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ny Gierałtowice pozytywnie zaopiniował 
mój wniosek w sprawie wydania decyzji – 

zezwalającej na zbiórkę i transport odpa-

dów. Ponieważ nigdy nie zostaliśmy po-
wiadomieni o zmianach w planie z.p. jed-

noznaczne dla mnie było to, że prowadzona 

działalność mieści się w Paragrafie 8 ust. 2 
pkt 2 i dotyczy usług i handlu, gdyż prowa-

dzimy skup i sprzedaż surowców wtórnych 

co mieści się w zakresie usług. 
Ponieważ decyzja Starosty Gliwickiego i 

Wydziału Ochrony Środowiska dotycząca 

prowadzenia działalności obowiązuje 10 lat 
– w moim wypadku do 31 lipca 2012 r., 

zgodnie z obowiązującym prawem wystąpi-

łam z wnioskiem o zgodę na kontynuację 
mojej działalności. 

Wydział Ochrony Środowiska do dnia 

dzisiejszego wstrzymał się od wydania 
opinii dotyczącej ww. wniosku, a jedyną 

przeszkodą są informacje zawarte w Pań-

stwa piśmie z dnia 1 sierpnia 2012 

(PP.6724.2. 39.2012) mówiące o tym, że 

zakres wykonywanej przeze mnie działal-

ności jest niezgodny z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam 

się z prośbą o zmianę w planach z.p. na 
obszarze posesji Paniówki, ul. Powstańców 

Śląskich 4 lub o zakwalifikowanie mojej 
działalności pod działalność usługowo-

handlową. Proszę wziąć pod uwagę, iż moja 

działalność nie jest uciążliwa, wręcz prze-
ciwnie przyczynia się w pewnym stopniu do 

ochrony środowiska, zamyka się w grani-

cach mojej działki i prowadzona jest na tym 
terenie już 17 lat.  
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uwaga nie-
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na 

 

Proszę tym samym o pozytywne zaopinio-
wanie zezwolenia na kontynuację ww. 

działalności. 

51a 14.05.2013 Organiściok M. 
 

Nie wyrażam zgody na zmianę – objęcie 
budynków 3 chlewni opieką konserwatora 

zabytków, czyli zaliczenia ich do obiektów 

zabytkowych Gminy Gierałtowice. 

1136/289 MU  uwaga nie-
uwzględniona 

Zabudowania dawnego folwarku przy ul. Szkolnej w Chu-
dowie  zostały objęte gminną ewidencją zabytków na pod-

stawie wykazu sporządzonego przez Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków . 
51b 1826/287 MU, 

R,ZR 

52 14.05.2013 Organiściok M. 

 

Nie godzę się na to, by ww. działka zmie-

niona została na grunt przemysłowy. 

441/148 R uwaga  

uwzględniona 

 Działka w studium jest położona w terenach rolnych R, a 

nie w terenach PU jak wskazano w uwadze. 

53 14.05.2013 Augustyniak K. 

Pełnomocnik G. Zogalli. 

 
 

Niniejsza „uwaga” jest aneksem do wniosku 

złożonego dn. 24.04.2013 r. 

178/117 MU uwaga  

uwzględniona 

 Na odcinku od ul. Kłodnickiej do ul. Leśnej przebieg drogi 

wykreślono. 

54 14.05.2013 Gemander H. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 
dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 
w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

1896/195 PU 1, 

ZR 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości - 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 
iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga nie-
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na 

 

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

55 14.05.2013 Gemander H. 

 

I. Wnoszę o usunięcie z Projektu Stu-

dium… nieistniejącego cieku wodnego, 

wyrysowanego na mapie Projektu Stu-

dium wzdłuż działki, której jestem wła-

535/99 MU, R uwaga 

uwzględniona 

 

 

 I. 

Wyznaczony ciek nie przebiega przez działkę nr 535/99.  
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ścicielem (535/99), zlokalizowanego od 
ulicy Południowej w Przyszowicach w 

kierunku torów kolejowych. 

II. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów, które należy 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

II. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
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stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 
tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w za-

kresie wymienionych w niniejszym pi-

śmie działek, o zmianę przeznaczenia 
terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 
„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-
nów. 

 

III. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

III. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 



 

 31 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

częściowo 
 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-
dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienio-
nych w niniejszym piśmie działek, o 

usunięcie z treści Projektu Studium za-

pisu dopuszczającego realizację obiek-

tów celu publicznego w zakresie ochro-

ny przeciwpowodziowej. 

56 14.05.2013 Gemander H. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1077/214 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 
tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-
ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

57 14.05.2013 Gemander H. 

 

Wnoszę o usunięcie z I części opisanej 

projektu Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Zagospodarowania Przestrzennego w 
pkt. 4.3 – Obiekty wyznaczone przez Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków do 

zweryfikowania w gminnej ewidencji 
zabytków zapisu: „4) W Przyszowicach - 

budynek mieszkalny, ul. Ogrodowa 3”. 

Budynek ten, którego jestem właścicielem 
został w styczniu 2012 r. wypłacony przez 

Kompanię Węglową Oddział KWK „Sośni-

ca-Makoszowy”. 
W związku z tym oraz z obowiązującymi 

przepisami: Prawo Geologiczne i Górnicze, 

jestem zobowiązany do rozbiórki przedmio-
towego budynku w terminie nie przekracza-

jącym 10 lat. 

21 MU uwaga 

 uwzględniona 

 Obiekt po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków został wykreślony z gminnej ewidencji zabytków. 

58 14.05.2013 Wilczek D. 

 

Wnoszę o zmianę w Projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gierałtowice 

terenów działalności produkcyjnej i usłu-

gowej (PU) na tereny rolnicze (R). 

1870/109 PU, MU  uwaga  

nieuwzględ-
niona 

Przeznaczenie w studium działki pod tereny działalności 

produkcyjnej i usługowej PU nie oznacza zakazu użytkowa-
nia działki w sposób dotychczasowy jako działki rolnej.     

59 14.05.2013 Gemander H. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 
dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

1895/195 PU1, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 
w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 
tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 
r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 
obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
 

60 14.05.2013 Kleczka A. 

 

I. Wnoszę o usunięcie z Projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Gierał-

towice nieistniejącego cieku wodnego, 

wyrysowanego na mapie Projektu  Stu-
dium wzdłuż działki, której jestem wła-

ścicielem (536/103), zlokalizowanego 

od ulicy Południowej w Przyszowicach 
w kierunku torów kolejowych. 

 

II. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

536/103 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona  
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Wyznaczony ciek nie przebiega przez działkę nr 536/103.  
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
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Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 
r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

III. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica  na odcinku od ul. 
Dworskiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od 

linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 
 

61 14.05.2013 Wilczek D. I. Przedstawione w Projekcie Studium 295/57 WS uwaga   I. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Działka nr 295/57 jest położona „centralnie” na cieku i 
została przeznaczona pod tereny wód  powierzchniowych 

śródlądowych WS, a nie jak napisano w uwadze pod tereny 

zieleni nieurządzonej.  
Ponadto zmieniono oznaczenie terenów zieleni 

nieurządzonej (ZR) na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu 
środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody  (…) . 

Uwarunkowania to okoliczności faktyczne już istniejące w 

chwili sporządzenia studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera 

stwierdzenia, iż przeznaczenie terenów ma odzwierciedlać 
stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-
nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Nazwisko i imię, nazwa 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

62 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

296/57 
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uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-
go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 



 

 48 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 
obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 
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uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 
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nia 

projek-

tu 
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dium 
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chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

63 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

202/15 R, ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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projek-

tu 
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chomo-

ści, 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
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na 

 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 
 

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

II.  
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-
nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

64 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

69 R, ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Oznaczenie 
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Ustale-
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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tu 
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dium 
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do- 

tyczy 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 
ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-
czyn i skali zagrożenia powodziowego 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

65 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

699/168 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
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uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 
w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-
dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 
tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-
ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 
r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 
obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 
 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-
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projek-

tu 

stu-

dium 

dla 
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chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-
dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

66 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 
dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 
w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

265/68 R, ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-
ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-
ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nego przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 
się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

67 14.05.2013 Wilczek D. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

1088/110 MU uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 I. 

W projekcie studium działka została przeznaczona w całości 

pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU, a nie 

jak zapisano w treści uwagi pod tereny zieleni nieurządzonej 

ZR. Zatem wykonanie treści uwagi aby przekształcić:  „w 

zakresie wymienionych w niniejszym piśmie działek, 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

(…)tereny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolnicze” jest 
niemożliwe ze względu na inne przeznaczenie terenu w 

projekcie studium niż wskazane w uwadze. 

W zakresie przeznaczenia ZR zmieniono oznaczenie tere-
nów zieleni nieurządzonej (ZR) na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
dium, może dojść do wywłaszczenia 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości 10 m, od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tych terenów dla realizacji wspomnia-
nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 
 

 

 
 

 

 
 

68 14.05.2013 Wilczek D. 

 

Wnoszę o usunięcie w Projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gierałtowice 

nieistniejącej drogi klasy D, wyrysowanej 

na mapie Projektu Studium wzdłuż działki, 
której jestem właścicielem (138/14), zloka-

lizowanej od ulicy Polnej w kierunku ulicy 

Jasnej w Przyszowicach. 

138/14 MU  uwaga nie-

uwzględniona 

Wyznaczona droga dojazdowa (D)  jest niezbędna do obsłu-

gi terenów  zabudowy  mieszkaniowej  (MU). Droga ta 
została wyznaczona w obowiązującym m.p.z.p. z 2005r. 

69 14.05.2013 Gemander H. 
 

I. Podstawowe barwne oznaczenia gra-
ficzne i literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów, które należy stosować na 

projekcie rysunku planu miejscowego są 
zamieszczone w Rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń nie 

występuje pojęcie „terenów zieleni nieu-

rządzonej”. Występują natomiast „tere-
ny zieleni urządzonej”. Tereny użytko-

wane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod na-

zwą „terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

383/91 PU, ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na tereny działal-

ności produkcyjnej i usługowej (PU). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587. §9 ust.4 Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 

r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 
ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 
się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

70 14.05.2013 Gemander H. 
 

I. Podstawowe barwne oznaczenia gra-
ficzne i literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów, które należy stosować na 

projekcie rysunku planu miejscowego są 

zamieszczone w Rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 

poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń nie 
występuje pojęcie „terenów zieleni nieu-

rządzonej”. Występują natomiast „tere-

ny zieleni urządzonej”. Tereny użytko-
wane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod na-

zwą „terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

382/91 PU, ZR, 
WS 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 
r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 
obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na tereny działal-
ności produkcyjnej i usługowej (PU). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587. §9 ust.4 Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 

r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-
nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 
się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

  naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 



 

 74 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

71 14.05.2013 Korzeń G. 

 

Wnoszę o zmianę w projekcie Studium 

przeznaczenia działki… poprzez wyłączenie 

jej z terenu cmentarza. 

Uzasadnienie: 

Jestem właścicielem nieruchomości ozna-
czonej, jako działka ewidencyjna nr 242/75 

obr. ew. Przyszowice. Po zapoznaniu się z 

wyłożonym do wglądu studium uwarunko-
wań… wraz z prognozą… stwierdzam, że 

przedmiotowa działka stanowiąca drogę 

dojazdowa do poszczególnych działek, w 
tym będącej moją własnością działki nr 

505/132 została objęta w projekcie Studium 

– w części przylegającej do parkingu obok 

cmentarza od ulicy Makoszowskiej – jako 

teren cmentarza. 

Przedmiotowa działka według oznaczenia 

242/75 ZR, ZC uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Działka w  projekcie  studium jest położona w terenie 

zieleni nieurządzonej ZR oraz w terenie cmentarza (ZC). 

Działka ewidencyjnie stanowi użytek w postaci drogi (dr).  

Przeznaczenie części działki nr 242/75 na teren cmentarza 

(ZC) nie ogranicza możliwości dojazdu do działki nr 
505/132 który zapewniony jest przez część działki 242/75 

przebiegającej wzdłuż granicy cmentarza.  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przestrzennego z poprzednich lat, zgodnie z 
zaświadczeniem Wójta z 24.02.2005 r., 

stanowiła tereny upraw polowych (symbol 

terenu w planie B99RP) oraz położona była 
w granicach strefy sanitarnej ochronnej 

cmentarza, zaś zgodnie z zaświadczeniem z 

6.12.2007 r. została przekwalifikowana na 
tereny łąk i pastwisk o symbolu terenu w 

planie RZ, ponadto jest objęta granicą stref 

sanitarnych cmentarza oraz przez teren 
działki przebiegają granice stref uciążliwo-

ści napowietrznych sieci elektroenergetycz-

nych (linia 20 kV). Faktycznie działka 
wykorzystywana była jako droga dojazdo-

wa do innych nieruchomości. 

Oznaczenie w wyłożonym projekcie Stu-
dium, części działki 242/75 (dr) jako teren 

cmentarza rodzi moje i innych współwłaści-

cieli tej działki uzasadnione obawy związa-
ne z dojazdem w przyszłości do swoich 

nieruchomości (w moim przypadku jest to 

dz. 505/132), tym bardziej, że część tej 

działki została już bezprawnie zabrana pod 

cmentarz podczas budowy płotu cmentarza 

oraz zdewastowana podczas budowy przez 
Gminę parkingu obok cmentarza i mimo 

kilkakrotnych interwencji współwłaścicieli 

szkoda nie została naprawiona (w tym 
zakresie podjęte zostaną kroki sądowe). 

W związku z powyższym zwracam się o 
uwzględnienie przedstawionych uwag i 

wyłączenie działki nr 242/75 z terenów 

przeznaczonych w projekcie Studium pod 
cmentarz. 

72 14.05.2013 Korzeń G. 

 

Wnoszę o zmianę w projekcie Studium 

przeznaczenia działki 505/132 z ustalonego 

w projekcie Studium ZR (teren zieleni 

505/132 ZR  uwaga  

nieuwzględ-

niona 

Działka położona jest w znacznej odległości od  terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, nie posiada uzbrojenia  

niezbędnego do planowanego przeznaczenia terenu.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nieurządzonej, stanowiące głównie obudo-
wę biologiczną cieków i zbiorników wod-

nych) na przeznaczenie PU (tereny działal-

ności produkcyjnej i usługowej). 
Uzasadnienie: 

Jestem właścicielem nieruchomości ozna-

czonej 505/132 Po zapoznaniu się z wyło-
żonym do wglądu studium… wraz z pro-

gnozą… stwierdzam, że w studium nie 

został uwzględniony mój wniosek o zmianę 
fragmentu mpzp gminy złożony w dniu 

3.12. 2007 r. (skorygowany pismem z dnia 

24.01.2011 – w załączeniu) dot. działki 
236/75 – obecnie jako dz. 505/132. 

Działka 505/132 położona jest w sołectwie 

Przyszowice w sąsiedztwie obwałowań 
wału melioracji szczegółowej, tzw. ciek A, 

od strony cmentarza przy ul. Makoszow-

skiej. Nie jest objęta strefą sanitarną cmen-
tarza. 

Sięgając do oznaczenia przestrzennego dz. 

505/132 z poprzednich lat, zgodnie z za-

świadczeniem Wójta z 24.02.2005 r. (w 

załączeniu), ówczesna dz. 236/75 stanowiła 

tereny upraw polowych (symbol terenu w 
planie B99RP), zaś zgodnie z zaświadcze-

niem z 6.12.2007 r. (w załączeniu) została 

przekwalifikowana na tereny łąk i pastwisk 
o symbolu terenu w planie RZ. 

W wyłożonym studium – na mapie ozna-
czona jest jako tereny zieleni nieurządzonej 

ZR, zaś w opisowej części jako teren zieleni 

nieurządzonej, stanowiące głównie obudo-
wę biologiczną cieków i zbiorników wod-

nych – ZR. 

Teren po przeciwnej stronie wału (w tym 
również moja druga działka – oznaczona 

Teren po przeciwnej stronie wału stanowi kontynuację 
funkcji terenów przyległych w zakresie przeznaczenia, 

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz posiada 

niezbędną infrastrukturę techniczną 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

jako oznaczenie 507/92), który dotąd był 
terenem łąk i pastwisk został uwzględniony 

w planach i oznaczony w studium jako 

tereny działalności produkcyjnej i usługo-
wej – PU. 

Z przytoczonych dokumentów i opisu 

jednoznacznie wynika, że teren od strony 
cmentarza z powodu wybudowanych przez 

Kopalnię Makoszowy obwałowań rowu 

melioracji szczegółowej „A”, na które 
Urząd Gminy wydał zezwolenie na budowę 

AU/8381/49/88 z dnia 29.06.88 r., jest 

stopniowo degradowany z każdym kolej-
nym planem zagospodarowania przestrzen-

nego, a konsekwencją tego zaniżana jest 

wartość położonej tam mojej działki. 
W związku z powyższym, zwracam się o 

przekwalifikowanie działki 505/132 na 

tereny działalności produkcyjnej i usługo-
wej – PU, to znaczy takie jak po drugiej 

stronie wału. Nie istnieją bowiem żadne 

przesłanki – poza dowolnością – przema-

wiające za ustaleniem przeznaczenia ZR 

tym bardziej, że w sąsiedztwie znajduje się 

parking cmentarza, zaś wspomniane wyżej 
działki o analogicznych jak moja uwarun-

kowaniach sytuacyjnych uzyskały w ra-

mach projektu Studium przeznaczenie PU. 
Takie zmiany nie mają żadnego uzasadnie-

nia w treści uzasadnienia projektu Studium, 
a stanowią wyłącznie nieuzasadnioną 

preferencję części właścicieli i dyskrymina-

cję innych, w tym mojej osoby. 

73 15.05.2013 Szołtysek I. 

Szołtysek J. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny PU – czę-

ściowo, reszta MU – tak jak ujęto w Stu-

dium zagospodarowania przestrzennego. 

Przekształcenie części sąsiadującej z ul. 

1137/289 MU  uwaga  

uwzględniona 

 Do szerokości terenów MR wprowadzono tereny PU, reszta 

zgodnie z projektem studium. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Szkolną i Folwarkiem p. Organiściok  jest 
konieczne dla dalszego rozwoju naszej 

firmy, którą prowadzimy już od 20 lat. 

Chodzi m.in. o możliwość wybudowania 
magazynów. W sąsiedztwie prowadzona 

jest działalność rolnicza w zakresie produk-

cji zwierzęcej. 

74 15.05.2013 Soblik E. 

 

Nie wyrażam zgody na taką lokalizację 

drogi klasy D w Paniówkach, która miałaby 

przebiegać i łączyć ul. Powstańców Ślą-
skich z ul. Podzamcze na mojej działce, 

gdyż: 

1. Lokalizacja drogi narusza moja wła-
sność. 

2. Nie zgadzam się na przekwalifikowanie 

moich gruntów rolnych na tereny pod 
zabudowę. 

3. Stwierdzam, że nie odbyła się żadna 

konsultacja ze mną ani wizja lokalna w 
tej sprawie. 

4. Na ww. działce prowadzona jest działal-

ność ogrodnicza zarówno pod osłonami 

(6 tuneli foliowych), jak i warzyw grun-

towych. Lokalizacja tej drogi spowoduje  

konieczność likwidacji 3 tuneli folio-
wych oraz uzbrojeń ogrodnictwa, tj. ka-

bla zasilającego w energię elektryczną 

oraz ujęcia wody służącego nie tylko 
ogrodnictwu, ale i innym celom w go-

spodarstwie. 

5. Ze względu na nieregularność działki 
wytyczona droga zawęzi strategiczny 

teren rozwoju ogrodnictwa. 

6. Droga o szerokości 10 m i długości 

530 m pomniejsza obszar mojego go-

spodarstwa o ok. 0,5 ha i jest to istotna 

powierzchnia dla mnie, gdyż prowadzę 

1196/289 MU, D uwaga  

uwzględniona 

 Procedura sporządzania studium nie obejmuje konsultacji. 

Projekt jest wykładany do publicznego wglądu. 

Zlikwidowano drogę, przywrócono tereny rolne.  



 

 79 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

małe gospodarstwo o wielkości 6,60 ha. 
7. Nieuzasadniona jest budowa tak gęstej 

sieci dróg gminnych, gdyż w odległości 

200 m od proponowanej drogi, w kie-
runku zachodnim biegnie nowo budo-

wana ul. Ogrodowa spełniająca wszelkie 

wymogi komunikacyjne, a od strony 
wschodniej, w odległości 100 m, utwar-

dzona droga łącząca ul. Powstańców z 

ul. Podzamcze. 
8. Wszystkie działki w okolicy mojej 

działki posiadają dojazd z ul. Powstań-

ców lub ul. Podzamcze. 
Podkreślam, że jedynym źródłem utrzyma-

nia mojej 5-osobowej rodziny, w tym 

3 uczących się dzieci, jest gospodarstwo 
rolne, a produkcja ogrodnicza jest jego 

podstawą. Pomniejszenie gospodarstwa i 

ogrodnictwa uniemożliwi mi utrzymanie 
rodziny oraz jego rozwój. 

Wraz z synem następcą poczyniliśmy 

pewne, znaczne inwestycje, zakupiliśmy 

szklarnie i tunele foliowe, jednak nowo 

planowana droga uniemożliwi nam ich 

rozmieszczenie. 
Chcę nadmienić, że od wielu lat produkuję 

warzywa nie tylko na potrzeby miejscowej 

ludności. Jest to produkcja w reżimie  
„zielonej etykiety”, czyli zdrowej żywności, 

a w przyszłości planujemy uprawę ekolo-
giczną. 

Wersja przedstawiająca wytyczenie drogi 

uniemożliwiłaby realizację inwestycji i 
stałaby się czynnikiem o wielkiej szkodzie 

materialnej (i nie tylko) dla naszego gospo-

darstwa, a tym samym dla mojej rodziny. 
Znamienny jest fakt, że tej nowej drogi nie 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zaplanowano i nie umiejscowiono na planie 
zagospodarowania przestrzennego z 2005 

roku, ani w koncepcjach obecnego studium, 

na których pracowali sołtysi i radni gminy. 
Dziwić się należy, że w dobie kryzysu, 

gdzie gmina boryka się z problemami 

finansowymi planuje się wytyczenie i 
budowę nowej drogi służącej tylko właści-

cielowi działki nr 939/292, chociaż ta 

działka posiada dojazd od ul. Podzamcze. 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o 

odstąpienie od planowania tej drogi. 

75 15.05.2013 Słaboń J. 
 

Nie zgadzam się na przekształcenie mojej 
działki na tereny zieleni nieurządzonej. 

607/9 ZR uwaga 
uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

 

 
 

76 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. W związku z profilem produkcji mojej 

firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-
koleń) uzależnione jest od gruntów rol-

nych, wnoszę o zmianę części tej działki 

oznaczonej jako MU na tereny rolnicze 
R, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym sta-

nem prawnym tych terenów. 

II. W związku z profilem produkcji mojej 

firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

1138/289 MU, R  uwaga  

nieuwzględ-
niona 

 

 
 

 

 

 

uwaga  

nieuwzględ-

I. 

Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 
dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

 

 
 

 

 

II. 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-
tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 
podczas wykonywania tych zabiegów, 

wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką 
(1138/289), działek by w przyszłości, 

ewentualnie nowo powstałe budynki 

mieszkalne powstawały w odpowiedniej 
odległości (co najmniej 20 m) od mojej 

działki. Tak by zapobiec powstaniu 

ewentualnych konfliktów międzysą-
siedzkich. 

niona powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 
ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625) ,przygotowanie 

środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie 

cieczy użytkowej odbywa się; 
1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia: 

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego, 
b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 

środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 
wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 

sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-
nalnych. 

Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-
rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-

żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 
miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 

ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 
szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 

które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 
2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 
trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 

ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-
niej odległości. 

Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-

dium części sąsiadujących działek.  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 

77 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-

koleń) uzależnione jest od gruntów rol-
nych, wnoszę o zmianę przeznaczenia 

całości ww. z MU na tereny rolnicze R, 

co będzie zgodne z faktycznym ich wy-
korzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

II. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-
tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 
podczas wykonywania tych zabiegów, 

wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką 

(1134/289), działek by w przyszłości, 

ewentualnie nowo powstałe budynki 

mieszkalne powstawały w odpowiedniej 
odległości (co najmniej 20 m) od mojej 

działki. Tak by zapobiec powstaniu 

ewentualnych konfliktów międzysą-
siedzkich. 

1134/289 MU  uwaga  
nieuwzględ-

niona 
 

 

 
 

 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

I. 
Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 

dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 
 

 

 
 

 

II. 
Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-

powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 
ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625) przygotowanie 

środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie 

cieczy użytkowej odbywa się; 
1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia:  

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego,  
b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 

środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 

sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-
nalnych. 

Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-
rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-

żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 
miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 

ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 
które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 

2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 
przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 
ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-

niej odległości. 

 
Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-

dium części sąsiadujących działek.  

 
 

78 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. W części tej działki pomiędzy strefami 

MU a ZR została umieszczona droga 
publiczna klasy D, na co stanowczo nie 

wyrażam zgody i wnoszę o jej usunięcie 

z planu. 
II. W związku z profilem produkcji mojej 

firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-

koleń) uzależnione jest od gruntów rol-

nych, wnoszę o zmianę części tej działki 

oznaczonej jako MU na tereny rolnicze 

R, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym sta-

nem prawnym tych terenów. 

III. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-

tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 

1406/13 MU, 

ZR, D 

uwaga  

uwzględniona 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

nieuwzględ-

niona 

 

 

 
 

 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

I. 

Drogę wykreślono 
 

 

 
II. 

Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 

dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

 

 

 
 

III. 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-

powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 

ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625) przygotowanie 
środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie 

cieczy użytkowej odbywa się; 

1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia:  

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego,  

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

podczas wykonywania tych zabiegów, 
wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką (1406/13), 

działek by w przyszłości, ewentualnie 
nowo powstałe budynki mieszkalne po-

wstawały w odpowiedniej odległości (co 

najmniej 20 m) od mojej działki. Tak by 
zapobiec powstaniu ewentualnych kon-

fliktów międzysąsiedzkich. 

środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 
2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 

sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 
ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 

Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 
roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-

żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-
niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 

ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-
nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 
te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 

które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 
2014.01.01] 

2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 

ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-
niej odległości. 

Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-

dium części sąsiadujących działek.  
 

79 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. W związku z profilem produkcji mojej 

firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-
koleń) uzależnione jest od gruntów rol-

nych, wnoszę o zmianę części tej działki 

oznaczonej jako MU na tereny rolnicze 

R, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym sta-

nem prawnym tych terenów. 

1131/300 MU, R  uwaga  

nieuwzględ-
niona 

 

 

 

 

uwaga  

I. 

Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 
dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

 

 

 

 

II. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

II. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-
tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 
podczas wykonywania tych zabiegów, 

wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką 
(1131/300), działek by w przyszłości, 

ewentualnie nowo powstałe budynki 

mieszkalne powstawały w odpowiedniej 
odległości (co najmniej 20 m) od mojej 

działki. Tak by zapobiec powstaniu 

ewentualnych konfliktów międzysą-
siedzkich. 

nieuwzględ-
niona 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-

powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 

ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625) przygotowanie 
środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie 

cieczy użytkowej odbywa się; 

1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia: 
a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego, 

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 
środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 
sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 
Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-
żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 

ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 
studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 
które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 
2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 

ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-

niej odległości. 
Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium części sąsiadujących działek.  
 

80 15.05.2013 Zoń K. 

Zoń E. 
 

Zgłaszamy uwagi do projektu Studium… 

wraz z prognozą… 
Powyższe nie zawiera wariantu uwzględnia-

jącego przebieg gazociągu poza terenami 

zabudowy mieszkaniowej. 
Biorąc zaś pod uwagę: 

1. długość gazociągu przebiegającego 

przez Gminę Gierałtowice; 
2. przebieg gazociągu w Gierałtowicach na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, przy 

jego złym stanie technicznym, który sta-
nowi zagrożenie dla ludzi, ich mienia i 

środowiska; 

3. ryzyko wystąpienia awarii ze względu 
na położenie gazociągu na terenach na-

rażonych na eksploatację górniczą, 

zwłaszcza w kontekście opublikowanej 
przez NIK informacji o wynikach kon-

troli: „Usuwanie przez przedsiębiorców 

górniczych szkód wywołanych ruchem 

zakładu górniczego” (dostępna na stro-

nach internetowych NIK), z której wy-

nika, iż KWK „Sośnica-Makoszowy” 
prowadziła na terenie Gierałtowic eks-

ploatację niezgodnie z warunkami kon-

cesji, co doprowadziło do osiadania te-
renu na większą skalę niż założono w 

dotychczasowym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego; 
4. zapis w dotychczasowym planie zago-

spodarowania przestrzennego Gminy 

Gierałtowice z 28.04.2005 r., w którym 

w §31 pkt 2 „zaleca się przeniesienie 

gazociągu podwyższonego średniego ci-

śnienia gazu na terenie sołectwa Gierał-

2001/514 MU, Z  uwaga  

nieuwzględ-
niona 

Na etapie zawiadomienia o sporządzaniu studium oraz na 

etapie opiniowania i uzgadniania  studium operator systemu 
gazowniczego nie przedstawił informacji o zmianie przebie-

gu gazociągu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

towice poza tereny zabudowane i prze-
znaczone do zabudowy”; 

5. rozpoczęcie w 2012 roku przez Górno-

śląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.  
inwestycji „Przebudowa gazociągu 

DN 400 CN 1,6 MPa relacji Zabrze-

Knurów na odcinkach od UZU w rejonie 
ul. Bojkowskiej do węzła Beksza 

odc. II” 

– zasadnym jest, aby wyżej wymienione 
dokumenty zawierały wariant przebiegu 

gazociągu poza terenami zabudowy miesz-

kaniowej. 
Wnosimy o to, aby wyżej wymienione 

dokumenty zawierały alternatywny wariant 

dla przebiegu gazociągu DN 400 relacji 
Zabrze-Knurów przez tereny niezamieszka-

łe. 

81 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-

koleń) uzależnione jest od gruntów rol-

nych, wnoszę o zmianę całości przezna-

czenia tej działki oznaczonej jako MU 

na tereny rolnicze R, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 
istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

II. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-

tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 

598/222 MU, ZR  uwaga  
nieuwzględ-

niona 

 

 

 

 
 

 

 
uwaga 

nieuwzględ-

niona 

I. 
Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 

dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

 

 

 

 
 

 

II. 
Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-

powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 
ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625) przygotowanie 

środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie 

cieczy użytkowej odbywa się; 

1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia: 

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego, 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

podczas wykonywania tych zabiegów, 
wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką (598/222), 

działek by w przyszłości, ewentualnie 
nowo powstałe budynki mieszkalne po-

wstawały w odpowiedniej odległości (co 

najmniej 20 m) od mojej działki. Tak by 
zapobiec powstaniu ewentualnych kon-

fliktów międzysąsiedzkich. 

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 
środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 
sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 
Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-
żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 
studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 
które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 

2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 
ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-

niej odległości. 

Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-
dium części sąsiadujących działek.  

 

82 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie całości terenu wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z do-

tychczasowym jej przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo (zad-

bana i regularnie koszona łąka). Projekt 

600/9 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tej dział-

ki. Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionej w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (planuję zało-
żenie na tych terenach plantacji choinek, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

gdzie okres produkcji wynosi nawet do 
7-8 lat i wiąże się z poniesieniem spo-

rych koszów zakupu sadzonek oraz gro-

dzenia plantacji), jeżeli w każdej chwili, 
zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów 

dla realizacji wspomnianych celów pu-
blicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 
niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

83 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie części terenu wymienio-
nej powyżej działki jest niezgodne z do-

tychczasowym jej przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo (zad-

bana i regularnie koszona łąka). Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tej dział-

ki. Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

942/291 MU, ZR uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-
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projek-

tu 
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chomo-

ści, 
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do- 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 
r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej. 

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionej w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (planuję zało-

żenie na tych terenach plantacji choinek, 

gdzie okres produkcji wynosi nawet do 
7-8 lat i wiąże się z poniesieniem spo-

rych koszów zakupu sadzonek oraz gro-

dzenia plantacji), jeżeli w każdej chwili, 
zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów 
dla realizacji wspomnianych celów pu-

blicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
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na 

 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 
kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-
nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 
zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

84 15.05.2013 Kostka G. I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie części terenu wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z do-
tychczasowym jej przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo. Pro-
jekt Studium jest w tym zakresie rów-

nież niezgodny ze stanem prawnym tej 

działki. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-
zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 
uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

1086/724 R, ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już  istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
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ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-
ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 
obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionej w niniejszym piśmie 
działki, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
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dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (planuję zało-

żenie na tych terenach plantacji choinek, 
gdzie okres produkcji wynosi nawet do 

7-8 lat i wiąże się z poniesieniem spo-

rych koszów zakupu sadzonek oraz gro-
dzenia plantacji), jeżeli w każdej chwili, 

zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów 
dla realizacji wspomnianych celów pu-

blicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 
ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 
wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-
nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów na których dopuszcza 

uwzględniona 
częściowo 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

85 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie całości terenu wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z do-

tychczasowym jej przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo (zad-

bana i regularnie koszona łąka). Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tej dział-

ki. Powyższe świadczy o niedochowaniu 

586/9 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
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ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-
ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 



 

 101 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-
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tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionej w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (planuję zało-
żenie na tych terenach plantacji choinek, 

gdzie okres produkcji wynosi nawet do 

7-8 lat i wiąże się z poniesieniem spo-
rych koszów zakupu sadzonek oraz gro-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
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na 

 

dzenia plantacji), jeżeli w każdej chwili, 
zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów 

dla realizacji wspomnianych celów pu-
blicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 
niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

86 15.05.2013 Pindur M.,  A. 

 

Nie wyrażam zgody na przekształcenie 

działki na tereny zieleni nieurządzonej. 

70/41 ZR uwaga 

 uwzględniona 
 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

 

 

 

87 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie części terenu wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z do-

tychczasowym jej przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo (zad-

bana i regularnie koszona łąka). Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tej dział-

ki. Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

554/12 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
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strzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-
ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
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zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionej w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 
dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (planuję zało-
żenie na tych terenach plantacji choinek, 

gdzie okres produkcji wynosi nawet do 

7-8 lat i wiąże się z poniesieniem spo-
rych koszów zakupu sadzonek oraz gro-

dzenia plantacji), jeżeli w każdej chwili, 

zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica na odcinku od ul. 

Dworskiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od 
linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 (Dz.U.2010.102.651 j.t. z późn. zm.)  jest 

budowa oraz utrzymywanie (…)  zbiorników i innych 

urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regula-
cji przepływów i ochronie przed powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów admi-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dla realizacji wspomnianych celów pu-
blicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-
wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nistracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t. z późn. zm.)   
stanowi, iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieru-

chomości na obszarach przeznaczonych w planach miej-
scowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla 

których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowa-
nia korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychcza-

sowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznacze-

niem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,, wtedy 
zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 

j.t. z późn. zm.) właściciel albo użytkownik wieczysty 
nieruchomości może żądać od gminy: 

1)   odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2)   wykupienia nieruchomości lub jej części. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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nieruchomo-
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 
niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

III. W części tej działki pomiędzy strefami 
MU a ZR została umieszczona droga 

publiczna klasy D, na co stanowczo nie 

wyrażam zgody i wnoszę o jej usunięcie 
z planu. 

 

IV. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, której funkcjonowanie (od 3 po-

koleń) uzależnione jest od gruntów rol-

nych, wnoszę o zmianę części tej działki 

oznaczonej jako MU na tereny rolnicze 

R, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym sta-
nem prawnym tych terenów. 

 

V. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 
oraz koniecznością zachowania odpo-

wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-
skich, ogrodów działkowych, rezerwa-

tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 
dróg publicznych (co najmniej 5 m) 
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uwaga 
nieuwzględ-

niona 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. 
Droga została wykreślona. 

 

 
 

 

IV. 
Działka w projekcie studium nie jest przeznaczona pod    

tereny zabudowy mieszkaniowej MU. 

 

 

 

 
 

 

V. 
Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-
powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 

ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625)  

Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania 
przez sporządzenie cieczy użytkowej odbywa się; 

1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia: 

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 
przepisów Prawa wodnego,  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-
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projek-

tu 
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chomo-

ści, 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

podczas wykonywania tych zabiegów, 
wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moją działką (554/12), 

działek tak by w przyszłości, ewentual-
nie nowo powstałe budynki mieszkalne 

powstawały w odpowiedniej odległości 

(co najmniej 20 m) od mojej działki. 
Tak by zapobiec powstaniu ewentual-

nych konfliktów międzysąsiedzkich. 

 

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 
środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 
sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 
Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-
żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 
studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 
które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 

2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich. A więc to na stosującym oraz przechowującym 

środki ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania 

odpowiedniej odległości. 
Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-

dium części sąsiadujących działek.  
 

88a 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie całości terenu wymienio-

nych działek jest niezgodne z dotych-
czasowym ich przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działki te są 

bowiem użytkowane rolniczo (zraźnik 
drzew i krzewów ozdobnych). Projekt 

102/34 ZR, MU uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

88b 103/34 ZR, MU 
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
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ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości  10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
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jednostki organizacyjnej i 
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nieruchomo-
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dotyczy uwaga 

Ustale-
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projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 
ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-
czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 
III. W związku z profilem produkcji mojej 

firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 
oraz koniecznością zachowania odpo-

wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-
skich, ogrodów działkowych, rezerwa-

tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 

podczas wykonywania tych zabiegów, 

wnoszę o zmianę przeznaczenia części 
sąsiadujących z moimi działkami 

(102/34, 103/34), działek tak by w przy-

szłości, ewentualnie nowo powstałe bu-
dynki mieszkalne powstawały w odpo-

wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 
od mojej posesji. Tak by zapobiec po-

wstaniu ewentualnych konfliktów mię-

dzysąsiedzkich. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

nieuwzględ- 

niona  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
III. 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-
powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 

ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625)  

Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania 
przez sporządzenie cieczy użytkowej odbywa się; 

1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia:  

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego,  

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 

środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 
2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 

sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 
ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 
Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-
żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-
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nalnych, powinny: 
1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 
szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 

które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 
2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 

przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 

ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-

niej odległości. 
Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-

dium części sąsiadujących działek.  

 

89a 15.05.2013 Kostka G. 

 

I. W części tych działek, jako przedłużenie 

ulicy 27 stycznia, została umieszczona 

droga publiczna klasy D, która znacząco 
pogorszy funkcjonowanie mojej firmy 

(ułatwi dostęp do mojej działki osobom 

postronnym!!), na co stanowczo nie wy-

rażam zgody i wnoszę o jej usunięcie z 

planu. 

II. W związku z profilem produkcji mojej 
firmy, która wymaga częstego stosowa-

nia oprysków środkami ochrony roślin 

oraz koniecznością zachowania odpo-
wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 

od zabudowań, pasiek, upraw zielar-

skich, ogrodów działkowych, rezerwa-
tów przyrody, strefy pośredniej ujęć 

wody i wód powierzchniowych oraz 

dróg publicznych (co najmniej 5 m) 

podczas wykonywania tych zabiegów, 

wnoszę o zmianę przeznaczenia części 

sąsiadujących z moimi działkami 

101/32 MU, D  uwaga  

nieuwzględ-

niona 
 

 

 

 

 

uwaga  
nieuwzględ-

niona 

 

I. 

Wyznaczona droga jest niezbędna do obsługi terenu MU. 

Droga została wyznaczona w m.p.z.p. z 2005r. 
 

 

 

 

 

II. 
Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postę-

powania przy stosowaniu i przechowywaniu środków 
ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 625)  

Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania 

przez sporządzenie cieczy użytkowej odbywa się; 
1)   w sposób ograniczający ryzyko skażenia:  

a)  wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 

przepisów Prawa wodnego,  

b)  gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania 

środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego; 

2)   w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć 

89b 104/32 MU, D 
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(101/32 i 104/32), działek by w przy-
szłości, ewentualnie nowo powstałe bu-

dynki mieszkalne powstawały w odpo-

wiedniej odległości (co najmniej 20 m) 
od mojej działki. Tak by zapobiec po-

wstaniu ewentualnych konfliktów mię-

dzysąsiedzkich. 
 

wody oraz zbiorników i cieków wodnych - w przypadku 
sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków 

ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjo-

nalnych. 
Również zgodnie z §6 ww. rozporządzenia środki ochrony 

roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w któ-

rych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed ska-
żeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumie-

niu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki 
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjo-

nalnych, powinny: 

1)   być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od 
studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki 

te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu 

szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, 
które są nieprzepuszczalne dla cieczy; [Obowiązuje od dnia: 

2014.01.01] 

2)   umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że 
przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób 

trzecich. 
A więc to na stosującym oraz przechowującym środki 

ochrony roślin spoczywa obowiązek zachowania odpowied-

niej odległości. 

Brak podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia w stu-
dium części sąsiadujących działek.  

 

90a 15.05.2013 Kostka G. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie całości terenu wymienio-

nych działek jest niezgodne z dotych-

czasowym ich przeznaczeniem i sposo-
bem zagospodarowania. Działki te są 

bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

22 ZR, WS uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

90b 26 ZR 
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10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-
ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587)  mówi, że: „W zależności od specyfi-
ki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
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czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 
praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 
po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochro-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-
lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 
na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-
dium, który jest w istocie niespójny i 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

91a 16.05.2013 Malcherek J., M. 
 

Wnoszę następujące uwagi dot. działek 
rolnych położonych w Chudowie… 

Działki faktycznie są użytkowane rolniczo, 

zaś stan prawnych tych działek to rola klasy 
III i IV i są naszą własnością. Przedstawio-

ne w projekcie studium przeznaczenie 

terenu wymienionych działek jest niezgod-
ny z dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. 

Przeznaczenie opisanych tych terenów w 
projekcie studium powinna określać tereny 

rolne a nie „tereny zieleni nieurządzonej” 

takiego pojęcia „tereny zieleni nieurządzo-

nej” nie występuje w rozporządzeniu mini-

stra infrastruktury  z 26 sierpnia 2003 r. 

To pojęcie „zieleni nieurządzonej” należy 
uznać jako bezprawne według projektu 

studium dopuszcza się na „terenach zieleni 

nieurządzonej” realizację obiektów celu 
publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. Na naszych terenach powódź 

naturalna nie występuje, lecz gospodarka 
rabunkowa kopalń doprowadza do osiada-

nia terenu i braku grawitacyjnego spływu 

wód w rzekach i potokach, które wylewają 

się na nasze działki. 

Dlatego też nie można dopuścić ażeby na 

terenach typowo rolniczych realizować cele 

650/16 R, ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Przeznaczenie terenu pod ZR nie zmienia klas bonitacyj-
nych gruntu. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

91b 60/14 ZR 

91c 

91d 

202/8 

4 

R, ZR 

MU, R 



 

 119 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

publiczne w zakresie przeciwpowodziowej. 
Zakłady górnicze mają obowiązek napra-

wiania szkody i przywrócenia spływu wód 

do pierwotnego stanu. 
W związku z powyższym, opisanym stanem 

… o usunięcie z treści Projektu Studium 

zapisu dopuszczającego realizację obiektów 
celu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej oraz zapisy „tereny zieleni 

nieurządzonej” na rzecz użytków rolnych. 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587. §9 ust.4 Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

 

 

92a 16.05.2013 Pilny B., J. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

363/87 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

92b 364/87 ZR 

92c 365/87 ZR 

92d 366/84 ZR 

92e 367/84 ZR 

92f 368/84 ZR, WS 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

92g Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-
śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 

powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), nie należy stosować w projekcie 

Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-

jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 
też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

508/136 ZR, ZL  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

92h 1135/41 ZR 

92i 677/219 ZR, ZL 

92j 70 ZR 

92k 71 ZR 

92l 72 ZR 

92m 285/75 - 

92n 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
 

 

92o 
92p 

92r 

 
92s 

 

92t 
 

92u 

 
92w 

 

92z 
 

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-
czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-
tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 

Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-
dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-
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uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-



 

 122 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-
ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicz-

nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 
ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-
czyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

Działki 1206/53,1206/53 znajdują się w oddaleniu od tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę.  

Pozostałe działki w części przeznaczone są pod zabudowę. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 
niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 
Ponadto wnioskuję o przekształcenie na 

cele mieszkaniowo-usługowe następujących 

działek: 

Paniówki działki: 1206/52, 1207/52. 

Przyszowice działki: 680/142, 1756/141, 

708/194, 1200/143, 1048/146, 550/147. 

93a 16.05.2013 Nocoń R. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny łąki i pa-

stwiska użytkowane tak jak było przed 

modernizacją potoku Bujakowski. 

Działka ta jest bowiem użytkowana rolni-

czo, a nie jako teren zieleni nieurządzonej. 

Projekt Studium jest w tym zakresie rów-
nież niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. 

2028/193 ZR uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

  

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
 

 

93b 2029/193 ZR 

93c 2030/193 ZR 

94a 16.05.2013 Błaszczyk M. 

 

Prośba o uwzględnienie w studium… 

utworzenia drogi serwisowej wzdłuż ulicy 

Gliwickiej z możliwością skrętu w prawo i 

lewo na DK44 w okolicy oczyszczalni 

397/97 PU4 uwaga  

uwzględniona  

 W ustaleniach studium  w zakresie przeznaczenia PU, PU4, 

i IK  dopuszczono możliwość realizacji dróg wewnętrznych  

i dróg serwisowych.  
94b 404/79 PU4 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ścieków. 

95a 16.05.2013 Błaszczyk M. 
 

Prośba o uwzględnienie w projekcie stu-
dium… dla działek zapisu „zezwala się 

instalowanie systemów fotowoltanicznych i 
elektrowni wiatrowych” zgodnie z przepi-

sami szczegółowymi. 

Powyższe działki znajdują się na terenach 
działalności usługowo-mieszkaniowej. 

164/12 PU1 uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

 Na terenach MU i PU dopuszczono możliwość realizacji 
urządzeń infrastruktury technicznej w tym systemów foto-

woltaicznych o mocy nieprzekraczającej 100 kW. 
Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym jeżeli na obszarze gminy przewiduje 

się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala 

się ich rozmieszczenie. 

 

95b 166/11 PU1 

95c 172/3 PU1 

95d 174/3 PU1 

95e 178/3 PU1 

95f 100/5 PU1 

95g 190/8 PU1 

95h 17 PU1 

95i 104/5 PU1 

95j 103/5 MU 

95k 87/6 MU,PU
1 

95l 162/1 PU1 

95m 100/1 PU1 

95n 98/1 PU1 

95o 188/1 PU1 

95p 167/1 PU1 

96 16.05.2013 Hirsz P. 

 

W nawiązaniu do odpowiedzi na moją 

interpelację złożoną na sesji RG Gierałto-

wice w dniu 25.04.2013 (otrzymaną w dniu 

wczorajszym tj. 15.05.2013 – załącznik 

nr 1), oraz na prośbę Państwa Soblik – zam. 

w Paniówkach przy ul. Powstańców Ślą-
skich 12 – właścicieli działki o numerze 

1196/289 przy ul. Powstańców Śląskich w 

Paniówkach, zwracam się z prośbą do 
Wójta Gminy Gierałtowice o wykorzystanie 

swoich kompetencji i przywrócenie w 

opracowywanym Studium… przeznaczenia 
rolnego dla przedmiotowej działki 

(1196/289) i wyznaczenie innego przebiegu 

planowanej drogi – w taki sposób aby w 
trakcie uszczegółowienia na etapie opraco-

wywania Planu Miejscowego nie ingerowa-

ła w działkę 1196/289 własności Państwa 

1196/289 MU, D uwaga  

uwzględniona 

 Wykreślono przebieg drogi, przywrócono przeznaczenie 

obowiązujące w planie miejscowym z 2005r. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Soblik. Właściciele prowadzą na tej nieru-
chomości gospodarstwo rolne, którego 

jednym z profili jest produkcja warzyw w 

tunelach foliowych zlokalizowanych na 
przedmiotowej parceli (zgodnie z załączni-

kiem nr 2). Wydzielenie pasa drogowego, 

którego zasięg będzie oscylował o przed-
miotową nieruchomość uniemożliwi dalsze 

prowadzenie działalności rolniczej przez 

Państwa Soblik, a co za tym idzie niweczy 
wieloletni dorobek ich pracy. 

Okoliczny teren, po ewentualnym przezna-

czeniu na tereny mieszkaniowo-usługowe 
będzie posiadał wystarczające skomuniko-

wanie się z drogami publicznymi za pomo-

cą wskazanych na rysunku (załącznik nr 3) 
„dróg lokalnych”. Ewentualne dodatkowe 

ulice i dojazdy do posesji przeznaczanych 

na cele budowlane mogą zostać wydzielone 
w ramach parceli budowlanych ingerując 

jedynie w nieruchomości samych zaintere-

sowanych takim rozwojem przedmiotowego 

obszaru. 

 

97a 16.05.2013 Błaszczyk M. 
 

Usuniecie zapisu „cieki i rowy wymagające 
zachowania ciągłości (w tym zarurowane)” 

i pozostawić zapis, jaki był ujęty w planie 

obowiązującym. 
Uzasadnienie: 

Powyższy zapis bardzo zmniejszy wartość 

tego terenu. 

162/11 PU1 uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Zapis „cieki i rowy wymagające zachowania ciągłości (w 
tym zarurowane) objaśnia graficzne oznaczenia użyte na 

rysunku studium. 

W rozdziale 10 pkt. 4 zapisano podobnie jak w planie 
miejscowym z 2005r., iż w celu umożliwienia robót hydro-

technicznych istnieje konieczność utworzenia i utrzymania 

stref ochronnych od cieków wodnych w obrębie których 
zabrania się lokalizacji nowych budynków – w terenach 

zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy min. 5,0 m 

od krawędzi brzegu. 

97b 100/1 PU1 

97c 98/1 - 

97d 188/1 PU1 

97e 178/5 PU1 

97f 100/5 PU1 

97g 104/5 PU1 

97h 190/8 PU1 

97i 17 PU1 

98 16.05.2013 Hanslik G. , E. 

 

Nie wyrażam zgody na zmianę budynku 

mieszkalnego na obiekt objęty nadzorem 

konserwatora zabytków. 

1744/287 MU  uwaga 

 nieuwzględ-

niona 

Obiekt został ujęty w gminnej ewidencji zabytków na 

podstawie wykazu przekazanego przez Woj. Konserwatora 

Zabytków. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 
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tu 

stu-
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której 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

99a 16.05.2013 Kisiel L., B. 
 

Przeznaczenie terenów zgodnie z użytko-
waniem jako „tereny rolnicze” (łąki). 

W oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w spra-
wie mpzp nie występuje pojęcie „tereny 

zieleni nieurządzonej”, występuje pojęcie 

„zieleni urządzonej”. Tereny użytkowane 
rolniczo (orne, łąki, pastwiska) nazwano 

„terenami rolniczymi”. Niefortunne nazew-

nictwo wywołuje niekorzystne skutki 
finansowo-prawne dla właścicieli gruntu. 

 

42 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

  
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

 

99b 71/41 ZR 

99c 419/87 ZR 

100 16.05.2013 Kisiel L., B. 

 

Przeznaczenie terenów pod zabudowę 

mieszkaniową – w części tj. na szerokości 

30 m i długości 120 m wzdłuż drogi gmin-
nej o nr 1754/94. 

Teren położony w sąsiedztwie zabudowy 

jednorodzinnej uzbrojonej w media (woda, 
elektryczność, gaz i kanalizacja). Ujęcie 

ww. terenu w części pod zabudowę MU 

pozostawia pas łąki o szerokości ok. 30 m i 

długości ok. 120 m od cieku SO-3, co 

zgodne jest z wymaganiami ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

419/87 ZR  uwaga  

nieuwzględ-

niona 

Działka została przeznaczona pod  tereny  ZR, które  wy-

znaczono wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych pokrywa-

jących dna dolin określone w opracowaniu ekofizjograficz-
nym sporządzonym do wykonywanego studium. 

101a 16.05.2013 Paszek H. 
 

Przekwalifikowanie pod tereny jako łąka 
lub użytki zielone. 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 
mojego gruntu – działek na tereny zieleni 

nieurządzonej, gdyż łąki są systematycznie 

koszone, a przeszłościowo może zamienić 
na działki budowlane lub letniskowe.  

Po przekształceniu stracą na wartości. 

2019/215 ZR uwaga  
uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

 

101b 2020/215 ZR 

101c 1026/93 ZR 

101d 1027/93 ZR 
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uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

102 16.05.2013 Papkala J. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

593/9 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
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uwagi 
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jednostki organizacyjnej i 
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nieruchomo-
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 
wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Nazwisko i imię, nazwa 
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

należytej staranności przy sporządzeniu 
rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

103 16.05.2013 Gajdzik K. 

 

Przekwalifikowanie działki na budowlaną. 54 R  uwaga nie-

uwzględniona 

Działka położona jest w oddaleniu od terenów przeznaczo-

nych pod zabudowę.  

Zgodnie z zapisami opracowania ekofizjograficznego należy 
ograniczyć rozpraszanie zabudowy na tereny otwarte. 

104 16.05.2013 Swoboda P. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu w części dotyczą-

cej ZR wymienionej działki jest nie-
zgodne z dotychczasowym i obecnym 

jej przeznaczeniem oraz sposobem za-

gospodarowania. Działka ta jest bowiem 
użytkowane rolniczo. Projekt Studium 

jest w tym zakresie również niezgodny 

ze stanem prawnym tej działki. Powyż-
sze świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

2048/160 R, ZR, 

WS 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działki, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych. 
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uwaga nie-
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na 

 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 
wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-

czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 
zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się nieraz w 
odległości kilkuset metrów od koryta cieku 

który ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy wska-

zuje na błędną interpretację przyczyn i skali 

zagrożenia powodziowego oraz błędne 
przyjęcie stref celu publicznego przez 

twórców Projektu Studium. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów  w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

 

 

 



 

 133 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

 

III. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu w części dotyczą-

cej WS wymienionej powyżej działki 

jest niezgodne z dotychczasowym i 
obecnym jej przeznaczeniem oraz spo-

sobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo. Pro-
jekt Studium jest w tym zakresie rów-

nież niezgodny ze stanem prawnym tej 

działki. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych oznaczonych literą R 

i kolorem żółtym. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
nieuwzględ-

niona 

 

 
 

 

 
 

 

III.  
Wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U.2003.164.1587) tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały) nie 

określają genezy wód. W świetle tego zarówno zbiorniki 
pochodzenia naturalnego jak i sztucznego mogą być uznane 

za wody powierzchniowe. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

występuje pojęcie „WS – tereny wód po-
wierzchniowych śródlądowych” jednakże 

ma ono zastosowanie dla rzek, jezior, 

stawów, strumieni i kanałów. Nie obejmuje 
natomiast nielegalnych (powstałych z 

naruszeniem zapisów obowiązującego 

MPZP Gminy Gierałtowice oraz z narusze-
niem art. 7 Prawa geologicznego i górni-

czego) zalewisk pochodzenia górniczego. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości rozszerzenia 

zasięgu znajdującego się w sąsiedztwie 

przedmiotowej działki zalewiska pochodze-
nia górniczego. 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionej w niniejszym 

piśmie działki, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako WS na „tereny rolnicze”, co będzie 

zgodne z faktycznym ich wykorzystaniem 

oraz z istniejącym stanem prawnym tych 

terenów. 

 

IV. Przedstawione w Projekcie Studium 

izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu 
w odniesieniu do przedmiotowej działki 

dopuszczające osiadania do 5 metrów 

świadczą o zamieszczeniu w studium 
wzajemnie sprzecznych zapisów, gdyż 

w przypadku wystąpienia maksymal-
nych dopuszczalnych osiadań na przed-

miotowej działce zostanie ona całkowi-

cie zalana wodami pobliskich cieków 
wodnych. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie osiadań nienaruszających 

obecnych stosunków wodnych na przed-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

IV. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 
okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

miotowej działce. 

 

 

105 16.05.2013 Swoboda R. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie całości terenu rolnego 

wym. powyżej działki jest niezgodne z 

jej stanem prawnym, dotychczasowym 
przeznaczeniem i sposobem zagospoda-

rowania. Działka (część rolna) ta jest 

bowiem użytkiem rolniczym. 
Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10, pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych oznaczonych literą R i 

kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

443/119 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-

rem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę o zmia-

nę przeznaczenia całości rolnego terenu 

ww. działki oznaczonej w projekcie 

Studium jako „tereny zieleni nieurządzo-

nej” – na „tereny rolnicze – R”, co będzie 

zgodne z faktycznym ich wykorzystaniem 

oraz z istniejącym stanem prawnym tych 

terenów. 

 

II. Na całym rolnym obszarze wymienionej 

w niniejszym piśmie działki, Projekt 
Studium dopuszcza realizację obiektów 

celu publicznego w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

właściciela nieruchomości i ogranicza jego 
prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (uprawy wieloletnie, budownic-

two zagrodowe), jeżeli w każdej chwili 
zgodnie z Projektem Studium, może dojść 

do wywłaszczenia tych terenów dla realiza-

cji wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Tereny przeznaczone na realizację celu 

publicznego znajdują się nieraz w odległo-
ści kilkuset metrów od koryta cieku. Należy 

w tym miejscu zadać pytanie, czemu (ko-

mu) ma służyć ustalenie tak dużych obsza-
rów, na których dopuszcza się wywłaszcze-

nia dla ochrony przeciwpowodziowej. 

Ponadto zapis Projektu Studium bezpod-

stawnie dopuszczający realizację obiektów 

celu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej na terenach prywatnych 
skutkuje znacznym obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium, zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

106 16.05.2013 Swoboda T., R. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie całości terenu rolnego 

wym. powyżej działki jest niezgodne z 

jej stanem prawnym, dotychczasowym 

przeznaczeniem i sposobem zagospoda-

288/230 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rowania. Działka (część rolna) ta jest 
bowiem użytkiem rolniczym. 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10, pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych oznaczonych literą R i 

kolorem żółtym. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-

rem żółtym. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę o zmia-

nę przeznaczenia całości rolnego terenu 

ww. działki oznaczonej w projekcie 

Studium jako „tereny zieleni nieurządzo-

nej” – na „tereny rolnicze – R”, co będzie 

zgodne z faktycznym ich wykorzystaniem 

oraz z istniejącym stanem prawnym tych 

terenów. 

 

II. Na całym rolnym obszarze wymienionej 

w niniejszym piśmie działki, Projekt 
Studium dopuszcza realizację obiektów 

celu publicznego w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości i ogranicza jego 
prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (uprawy wieloletnie, budownic-

two zagrodowe), jeżeli w każdej chwili 
zgodnie z Projektem Studium, może dojść 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  



 

 140 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

do wywłaszczenia tych terenów dla realiza-
cji wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 
niniejszym piśmie działce nie została tym-

czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Tereny przeznaczone na realizację celu 
publicznego znajdują się nieraz w odległo-

ści kilkuset metrów od koryta cieku. Należy 

w tym miejscu zadać pytanie, czemu (ko-
mu) ma służyć ustalenie tak dużych obsza-

rów, na których dopuszcza się wywłaszcze-

nia dla ochrony przeciwpowodziowej. 
Ponadto zapis Projektu Studium bezpod-

stawnie dopuszczający realizację obiektów 

celu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej na terenach prywatnych 

skutkuje znacznym obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium, zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

107 16.05.2013 Swoboda P. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu w części dot. ZR 

wymienionej powyżej działki jest nie-

zgodne z dotychczasowym i obecnym 
jej przeznaczeniem oraz sposobem za-

gospodarowania.  

Działka ta jest bowiem użytkowana rolni-
czo. Projekt Studium jest w tym zakresie 

również niezgodny ze stanem prawnym tej 

działki. Powyższe świadczy o niedochowa-

niu wymogów zapisanych w art. 10, pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

681/225 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-



 

 141 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 
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ści, której 
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tu 

stu-

dium 
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której 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionej w niniejszym 

piśmie działki, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości i ogranicza jego 

prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (uprawy wieloletnie, budownic-
two zagrodowe), jeżeli w każdej chwili 

zgodnie z Projektem Studium, może dojść 
do wywłaszczenia tych terenów dla realiza-

cji wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-

czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 
Działka o której mowa, nigdy nie była 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II.  
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się w znacz-

nej odległości od koryta cieku, który ewen-
tualnie mógłby zagrażać tym lub sąsiednim 

terenom. Taki stan rzeczy wskazuje na 

błędną interpretację przyczyn i skali zagro-
żenia powodziowego oraz błędne przyjęcie 

stref celu publicznego przez twórców 

Projektu Studium. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

 

108 16.05.2013 Swoboda P. 
 

I. Przedstawione w projekcie Studium 
przeznaczenie terenu w części dotyczą-

cej ZR wymienionej działki jest nie-

zgodne z dotychczasowym i obecnym 

jej przeznaczeniem oraz sposobem za-

gospodarowania. Działka ta jest bowiem 

użytkowane rolniczo. Projekt Studium 
jest w tym zakresie również niezgodny 

ze stanem prawnym tej działki. Powyż-

sze świadczy o niedochowaniu wymo-
gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

614/214 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się nieraz w 
odległości kilkuset metrów od koryta cieku 

który ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy wska-
zuje na błędną interpretację przyczyn i skali 

zagrożenia powodziowego oraz błędne 

przyjęcie stref celu publicznego przez 
twórców Projektu Studium. 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 
iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

III. Przedstawione w Projekcie Studium 

izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu 

w odniesieniu do ww. działki dopusz-
czające osiadania do 1 do 2 metry 

świadczą o zamieszczeniu w studium 

wzajemnie sprzecznych zapisów, gdyż 
w przypadku wystąpienia maksymal-

nych dopuszczalnych osiadań na przed-

miotowej działce dojdzie do całkowite-
go zalania całego jej obszaru. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie osiadań nienaruszających 

obecnych stosunków wodnych na ww. 

działce. 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
 

109 16.05.2013 Strzoda Z. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 

Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

1297/131 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 
4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 
tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-

renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-

ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-
tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-

czonych w Projekcie Studium z jaką-
kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-
rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 

rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-

dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnia-

nych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-

nych w niniejszym piśmie działkach nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 

nigdy nie były zalane w wyniku natural-
nie występujących powodzi, a tereny 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m. od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 
sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 

się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-
powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 

obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 
Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 

zespołu projektowego, który go sporzą-
dził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-

cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 
w odległości nawet kilkuset metrów od 

cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-
waniu należytej staranności przy spo-

rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-
dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-

grożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

110 16.05.2013 Strzoda Z. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w 
Projekcie Studium powinno ponadto od-

zwierciedlać aktualny stan rolniczej i le-

śnej przestrzeni produkcyjnej. Z tych 
powodów, tereny te powinny się znaleźć 

w strefie terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233), nie należy stosować w projekcie 
Studium oznaczeń i nazewnictwa, które 

uniemożliwiałyby (lub istotnie utrudnia-

ły) porównanie ustaleń Studium z pro-
jektami planów miejscowych, sporzą-

dzanych z ustaleniami Studium. Należy 

też wspomnieć, że podstawowe barwne 

oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-

ce przeznaczenia terenów, które należy 

stosować na projekcie rysunku planu 

743/83 MU, ZR uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach   ZR nie wyklucza jej rolnicze-
go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

miejscowego są zamieszczone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W zbiorze 

tych oznaczeń nie występuje pojęcie „te-
renów zieleni nieurządzonej”. Występu-

ją natomiast „tereny zieleni urządzonej”. 

Tereny użytkowane rolniczo (grunty or-
ne, łąki, pastwiska) zgrupowane są na-

tomiast pod nazwą „terenów rolni-

czych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyzna-
czonych w Projekcie Studium z jaką-

kolwiek, zgodną z rzeczywistością, ka-

tegorią przeznaczenia terenu ujętą w 
Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 

r. Z tego powodu, zapisy Projektu Stu-

dium wyznaczające „tereny zieleni nieu-

rządzonej” należy uznać za niezgodne z 

obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna 

dla właściciela nieruchomości, gdyż w 

praktyce uniemożliwia jej trwałe (także 
rolnicze) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji, jeżeli w każ-
dej chwili, zgodnie z projektem Stu-

dium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnia-
nych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochro-

ny przeciwpowodziowej na wymienio-
nych w niniejszym piśmie działkach nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. Działki o których mowa, 
nigdy nie były zalane w wyniku natural-

nie występujących powodzi, a tereny 

przeznaczone na realizację celu publicz-
nego znajdują się nieraz w odległości 

kilkuset metrów od koryta cieku który 

ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy 

wskazuje na błędną interpretację przy-

czyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicz-

nego przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, 
czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 

dużych obszarów na których dopuszcza 
się wywłaszczenia dla ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy natural-

nych powodzi w zasadzie na ciekach w 
obrębie Gminy nigdy nie było. Projekt 

Studium wydaje się w tym zakresie 

zmanipulowany, co stawia rzetelność 
zespołu projektowego, który go sporzą-

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m. od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całko-

wita rezygnacja z ustanowienia stref ce-

lu publicznego wzdłuż niektórych od-
cinków cieków wodnych, podczas gdy 

na innych odcinkach strefy te widnieją 

w odległości nawet kilkuset metrów od 
cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedocho-

waniu należytej staranności przy spo-
rządzeniu rysunku i treści Projektu Stu-

dium, który jest w istocie niespójny i 

niezgodny z rzeczywistym stanem za-
grożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

111 16.05.2013 Durczyńska I. 

 

Przekwalifikowanie działki na budowlaną. 54 R  uwaga  

nieuwzględ-

niona 

 

Działka położona jest w oddaleniu od terenów przeznaczo-

nych pod zabudowę. 

Zgodnie z zapisami opracowania ekofizjograficznego  i 

zasadami ładu przestrzennego należy ograniczyć rozprasza-

nie zabudowy na tereny otwarte.  

112a 16.05.2013 Połap M. 
 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie 
działek na terenie zieleni nieurządzonej. 

1 ZR uwaga  
uwzględniona 

 

  
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

112b 1102/293 ZR 

112c 605/9 ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 
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której 
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 

113 16.05.2013 Loda (Połap) J. 
 

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie 
działki na tereny zieleni urządzonej. 

604/9 ZR uwaga  
uwzględniona 

 

 Działka nie jest położona w terenach zieleni urządzonej. 
Takiego przeznaczenia terenu studium nie wyróżnia. Jeżeli, 

domyślnie, uwaga miała dotyczyć zieleni nieurządzonej to 
zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

 

114a 16.05.2013 Matula F. 
 

1. Wymienione działki są użytkowane 
rolniczo i stanowią część mojego go-

spodarstwa rolnego. Przedstawione w 

Projekcie Studium przeznaczenie wy-
mienionych działek jest więc niezgodne 

z dotychczasowym przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. 
Proponowana zmiana sposobu użytko-

wania tych działek jak i działek sąsied-

nich z rolnej na budowlaną wpłynie bar-
dzo negatywnie na sposób ich dotych-

czasowego wykorzystania. Gospodar-
stwo jest i będzie w przyszłości źródłem 

dochodów dla mojej rodziny i wszelkie 

zmiany pogarszające warunki gospoda-
rowania odbiją się negatywnie na jego 

funkcjonowaniu. Gospodarstwo musi 

generować dochody chociażby z uwagi 

na konieczność utrzymania istniejących 

zabudowań zagrody (położonej na 

działkach 212 i 1294/211), która zgod-

212 MU uwaga 
 uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Zmieniono przeznaczenie działek na  tereny rolne R zgodnie 
z m.p.z.p. z 2005r. 

Obiekt został objęty gminną ewidencją zabytków  na pod-

stawie wykazu sporządzonego przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków . 

114b 1294/211 MU 

114c 1292/216 MU 

114d 398/210 MU 
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nie z zapisami projektu studium ma być 
wpisana do gminnego rejestru zabyt-

ków. Pozbawienie w mniejszym lub 

większym stopniu możliwości genero-
wania dochodów jest zagrożeniem dla 

funkcjonowania gospodarstwa i zagro-

dy, która w takim przypadku jest skaza-
na na zagładę. 

2. Obszar pomiędzy ulica Powstańców 

Śląskich a ulicą Podzamcze, w skład 
którego wchodzą między innymi wy-

mienione działki jest zwartym obszarem 

wykorzystywanym rolniczo, który sta-
nowi bezpośrednie zaplecze produkcyj-

ne dla mojego gospodarstwa jak i dla 

gospodarstwa sąsiedniego. 
3. Wnioskami o zmianę sposobu użytko-

wania gruntów objęta jest tylko niewiel-

ka część tego obszaru, w związku z tym 
nie widzę powodu, aby przekwalifiko-

waniem był objęty cały obszar. 

4. Obszar ten jest ostoją dla dzikiej zwie-

rzyny i zabudowanie terenu spowoduje, 

że zniknie ona z tego terenu bezpowrot-

nie. Tylko utrzymanie terenów rolni-
czych stworzy warunki do jej dalszego 

życia. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wyżej wymienionych działek, o zmianę 

przeznaczenia terenów opisanych w Projek-
cie Studium jako „tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej 

oraz usługowej” na „tereny rolnicze”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

115 16.05.2013 Dymarz K. 

 

Nie zgadzam się na przekwalifikowanie łąki 

na tereny zieleni nieurządzonej, ponieważ 

łąka jest systematycznie koszona oraz 

wykorzystywana na cele gospodarstwa. 

51 ZR uwaga  

uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
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mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
 

116a 16.05.2013 Widuch J. 

Widuch F. 
 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu w części wymienionych 
powyżej działek jest niezgodne z dotych-

czasowym ich przeznaczeniem i sposobem 

zagospodarowania. 
Działki te są bowiem użytkowane rolniczo, 

a w Projekcie Studium występują jako 

„tereny zieleni nieurządzonej”. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno odzwierciedlać aktu-

alny stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

Wnoszę również o usunięcie z treści Projek-
tu Studium zapisu dopuszczającego realiza-

cję obiektów celu publicznego w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej w zakresie 
wyżej wymienionych działek, ponieważ nie 

były one nigdy zalane w wyniku naturalnie 

występujących powodzi. 

11 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

 

116b 35 ZR 

116c 380/238 PU1 

116d 381/238 PU1 

116e 297/237 PU1,ZR 

116f 1849/227 PU1,ZR 

116g 392/227 PU1,M

U 

116h 160/22 ZR 

116i 163/22 ZR 

116j 164/22 ZR 
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117 16.05.2013 Swoboda R. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (ZR) całości wy-

mienionej działki jest niezgodne z jej 
stanem prawnym i dotychczasowym 

przeznaczeniem. Działka ta jest bowiem 

użytkiem rolniczym. Powyższe świad-
czy o niedochowaniu wymogów zapisa-

nych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych oznaczonych literą R 

i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

608/214 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uwaga niespójna redakcyjnie. W uwadze nr I 
zawnioskowano o przywrócenie terenów rolniczych, z kolei 

w uwadze nr IV zawnioskowano o przeznaczenie pod tereny 
usług i działalności gospodarczych z towarzyszącą 

zabudową. 

I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
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spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-

rem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, o zmia-

nę przeznaczenia terenów opisanych w 

Projekcie Studium jako „tereny zieleni 

nieurządzonej” – na „tereny rolnicze”, co 

będzie zgodne z faktycznym ich wykorzy-

staniem oraz z istniejącym stanem praw-

nym tych terenów. 

 

II. Na całym obszarze wymienionej w 
niniejszym piśmie działki, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości i ogranicza jego 

prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
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nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji (uprawy wieloletnie, budownic-

two zagrodowe), jeżeli w każdej chwili, 

zgodnie z projektem Studium, może dojść 
do wywłaszczenia tych terenów dla realiza-

cji wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-

czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 
Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 

zjawisk. Okresowe podtopienia są skutkiem 
obniżenia terenu w wyniku dokonanej 

eksploatacji górniczej. Usuwanie szkód 

górniczych powinno się odbywać w oparciu 
o zapisy Prawa Geologiczno-Górniczego, a 

nie przez wyznaczanie terenów dopuszcza-

jących realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Tereny przeznaczone na realizację celu 

publicznego znajdują się w Studium nieraz 

w odległości kilkuset metrów od koryta 

cieku. Należy w tym miejscu zadać pytanie, 

czemu (komu) ma służyć ustalenie tak 
dużych obszarów, na których dopuszcza się 

wywłaszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej. 
Ponadto zapis Projektu Studium dopuszcza-

jących realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na 

terenach prywatnych skutkuje znacznym 

obniżeniem wartości ww. terenów. 

 W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

powodziowej z terenu ww. działki. 

 

III. Przedstawione w Projekcie Studium 

izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu 
w odniesieniu do ww. działki dopusz-

czające osiadania od 1 do 2 metrów 

świadczą o zamieszczeniu w studium 
wzajemnie sprzecznych zapisów, gdyż 

w przypadku wystąpienia maksymal-

nych dopuszczalnych osiadań na przed-
miotowej działce dojdzie do całkowite-

go zalania całego jej obszaru. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie w Projekcie Studium osiadań 

terenu nienaruszających stosunków 

wodnych na ww. działce. 

 

IV. Przedmiotowa działka znajduje się w 

atrakcyjnym miejscu, w bliskim sąsiedz-
twie drogi powiatowej (ul. Polna), na 

trasie pomiędzy zamkiem w Przyszowi-

cach a zamkiem w Chudowie. Ze 

względu na swoje walory przyrodniczo-

krajobrazowe oraz dostęp do mediów 

może zostać wykorzystana na cele re-
kreacyjne lub agroturystyczne. W 

związku z tym, że w planach naszego 

gospodarstwa szczególne miejsce zaj-
muje rozwój w kierunku agroturystyki w 

odniesieniu do przedmiotowej działki 
został złożony wniosek o jej przekształ-

cenie na tereny Usług i Działalności Go-

spodarczych z Towarzyszącą Zabudową. 
Wniosek ten jak wynika z analizy map 

załączonych do Studium został rozpa-

trzony negatywnie. 

W związku z powyższym wnoszę o po-

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

nieuwzględ-
niona 

 
 

III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 
okresu koncesyjnego kopalń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 

Działka położona jest w dolinie potoku Chudowskiego, 
tereny te zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym nie 

są predysponowane do zabudowy. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nowne rozpatrzenie wniosku i ewentual-

ne jego uwzględnienie. 

118 16.05.2013 Swoboda T., R. 

 

I. W odniesieniu do przedmiotowej działki 

nie został zrealizowany wniosek o 
zmianę przeznaczenia całej powierzchni 

działki na Tereny Usług i Działalności 

Gospodarczych z Towarzyszącą Zabu-
dową Mieszkaniową UGD/MU. Taki 

stan rzeczy jest niezrozumiały ze wzglę-

du na to, że większość działek sąsied-
nich posiada przeznaczenie zgodne z 

przeznaczeniem przedstawionym w ww. 

wniosku (UGD/MU). Ponadto teren 
oznaczony symbolem R na przedmioto-

wej działce stanowi odosobnioną nie 

powiązaną z innymi terenami rolnymi 
enklawę.  

Powyższe świadczy o braku spójności 

projektu studium. 
Należy również nadmienić, że przed-

miotowa działka na znacznej długości 

graniczy z istniejącą drogą (ul. Brzeg) i 

posiada dostęp do mediów. 

 

W związku z powyższym wnoszę o 

uwzględnienie złożonego wniosku w 

zakresie całej powierzchni działki 217 

oraz o przeznaczenie całości działki 217 

na Tereny Usług i Działalności Gospo-

darczych z Towarzyszącą Zabudową 

Mieszkaniową UGD/MU. 

 

II. W projekcie Studium wzdłuż jednej z 

granic działki (południowej) został wy-

raźnie zaznaczony ciek wodny. Taki 

stan rzeczy jest niezgodny z rzeczywi-

stością, gdyż przedmiotowa działka nie 

217 R,MU uwaga  

uwzględniona 
częściowo  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 

uwzględniona 

 

 

 I. 

Część  działki została przeznaczona pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej MU. Działki sąsiednie nie są 

przeznaczone pod tereny UDG/MU, projektem studium nie  

ustala takiego przeznaczenia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

Ciek wykreślono. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

graniczy z żadnym istniejącym ciekiem 
wodnym. Błędnie przedstawiony w Stu-

dium ciek w istocie jest pozostałością 

dawnego sztucznego kanału doprowa-
dzającego w odległych czasach wodę do 

młyna, który kiedyś znajdował się nieo-

podal zabudowań znajdujących się przy 
ul. Brzeg. Istotnym jest, że ciek ten jest 

nieczynny i suchy od około 70 lat, nie 

posiada także ciągłości, gdyż wiele od-
cinków jego sztucznych nasypów zosta-

ła na przestrzeni lat rozebrana. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z projektu studium cieku przed-

stawionego wzdłuż granicy działki 217. 

 
III. Przedstawione w Projekcie Studium 

izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu 

w odniesieniu do przedmiotowej działki 
dopuszczające osiadania do 2 metrów. 

W przypadku wystąpienia na przedmio-

towej działce takich osiadań bez wątpie-

nia wystąpią na niej uszkodzenie drena-

ży zawodnienia i deformacje a także zo-

stanie znacznie obniżona jej wartość 
rynkowa. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie osiadań nienaruszających 

obecnych nachyleń i stosunków wodnych 

na przedmiotowej działce. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
 

119 16.05.2013 Matula F. 

 

Jestem przeciwny zmianie sposobu użytko-

wania i budowaniu przez działkę 1249/292 

drogi lokalnej będącej przedłużeniem ulicy 

Wiśniowej. 

Uzasadnienie do zmiany sposobu użytko-

wania: 

1249/292 MU uwaga  

uwzględniona 

 Zmieniono przeznaczenie na rolne. Wykreślono fragment 

drogi. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

1. Działka 1249/292 jest użytkowana 
rolniczo i stanowi część mojego gospo-

darstwa rolnego. Przedstawione w pro-

jekcie Studium przeznaczenie wymie-
nionej działki jest więc niezgodne z do-

tychczasowym przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Proponowana 
zmiana sposobu użytkowania tej działki 

jak i działek sąsiednich z rolnej na bu-

dowlaną wpłynie bardzo negatywnie na 
sposób jej dotychczasowego wykorzy-

stania. Gospodarstwo jest i będzie w 

przyszłości źródłem dochodów dla 
 ojej rodziny i wszelkie zmiany pogar-

szające warunki gospodarowania odbiją 

się negatywnie na jego funkcjonowaniu. 
Gospodarstwo musi generować dochody 

chociażby z uwagi na fakt, że musi 

utrzymać istniejące zabudowania zagro-
dy, która zgodnie z zapisami projektu 

studium ma być wpisana do gminnego 

rejestru zabytków. 

Uzasadnienie do planowanej drogi: 

1. Projekt zdaje się nie uwzględniać, że 

tyczona droga przechodzi przez prywat-
ne i już zagospodarowane działki. 

2. Projektowana droga przecina działkę 

nr 1249/292 pozbawiając ją walorów 
stanowiących o jej wartości jako grunt 

rolny. Przecięcie działki drogą i podzie-
lenie jej na dwie mniejsze spowoduje, że 

działka ta z punktu widzenia rolniczego 

stanie się bezużyteczna a mniejsza część 
straci jakiekolwiek walory użytkowe. 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

się wymienionej działki, o zmianę przezna-
czenia terenów opisanych w Projekcie 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Studium jako „tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz 

usługowej” na „tereny rolnicze” oraz usu-

nięcie z planu projektowanej drogi. 

120a 16.05.2013 Matula F. 

 

Jestem przeciwny zmianie sposobu użytko-

wania działek położonych przy ulicy Zam-

kowej. 
 

1. Wymienione działki są użytkowane 

rolniczo i stanowią część mojego gospodar-
stwa rolnego. Przedstawione w Projekcie 

Studium przeznaczenie wymienionych 

działek jest więc niezgodne z dotychczaso-
wym przeznaczeniem i sposobem zagospo-

darowania. Projekt Studium jest w tym 

zakresie również niezgodny ze stanem 
prawnym tych działek. Powyższe świadczy 

o niedochowaniu wymogów zapisanych 

w art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

141/58 ZR,R uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

120b 59 ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

Niezrozumiały wydaje się również fakt 
zakwalifikowania tak dużych zagospodaro-

wanych rolniczo terenów jako „zieleń 
nieurządzona”. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 
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chomo-

ści, 

której 

do- 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym staniem 

prawnym tych terenów. 

121a 16.05.2013 Matula F. 
 

Jestem przeciwny zmianie sposobu użytko-
wania działek położonych przy ulicy Stra-

żackiej. 

Uzasadnienie: 
1. Wymienione działki są użytkowane 

rolniczo i stanowią część mojego go-

spodarstwa rolnego. Przedstawione w 
Projekcie Studium przeznaczenie wy-

mienionych działek jest więc niezgodne 

z dotychczasowym przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. 

Proponowana zmiana sposobu użytko-

wania tych działek jak i działek sąsied-
nich z rolnych na budowlane wpłynie 

bardzo negatywnie na sposób ich do-

tychczasowego wykorzystania. Gospo-
darstwo jest i będzie w przyszłości źró-

dłem dochodów dla mojej rodziny i 

wszelkie zmiany pogarszające warunki 

gospodarowania odbiją się negatywnie 

na jego funkcjonowaniu. Gospodarstwo 

musi generować dochody chociażby z 
uwagi na konieczność utrzymania istnie-

jących zabudowań zagrody (położonej 

na działkach 212 i 1294/211), która 
zgodnie z zapisami projektu studium ma 

być wpisana do gminnego rejestru za-

bytków. Pozbawienie w mniejszym 
lub większym stopniu możliwości gene-

rowania dochodami jest zagrożeniem dla 

funkcjonowania gospodarstwa i zagro-

dy, która w takim przypadku będzie 

skazana na zagładę. 

2. Obszar przy ulicy Strażackiej, w skład 

16 MU,R  uwaga  
nieuwzględ-

niona 

Przeznaczenie w studium działek pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej MU nie oznacza zakazu użyt-

kowania działki w sposób dotychczasowy jako działki 

rolnej.     
Ustalając przeznaczenie przedmiotowych działek uwzględ-

niono dotychczasowe przeznaczenie w planie miejscowym z 

2005r.  oraz wnioski mieszkańców o zmianę przeznaczenia.   
Budynki wskazane w uwadze (na dz. 212 i 1924/211) 

zostały objęte gminną ewidencją budynków na podstawie 

wykazu sporządzonego przez Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. 

121b 17 MU,R 

121c 485/27 MU 

121d 531/27 MU 
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tu 
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ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

którego wchodzą m.in. wymienione 
działki, jest zwartym obszarem wyko-

rzystywanym rolniczo, który stanowi 

zaplecze produkcyjne dla mojego go-
spodarstwa jak i dla wielu innych go-

spodarstw, które użytkują grunty w tym 

rejonie. Takich obszarów stanowiących 
przestrzeń rolniczą w Paniówkach jest 

już niewiele, a projekt studium niestety 

zakłada likwidację i tych, które jeszcze 
pozostały. Ponadto grunty na działkach 

485/27, 531/27 są najlepszymi gruntami 

jakie w gospodarstwie są użytkowane. 
Przeznaczenie tych gruntów pod zabu-

dowę jest całkowitym brakiem posza-

nowania dobra, jakim są grunty wyż-
szych klas bonitacyjnych. 

3. Wnioskami o zmianę sposobu użytko-

wania gruntów objęta jest tylko część 
tego obszaru, w związku z tym nie wi-

dzę powodu, aby przekwalifikowaniem 

był objęty cały obszar, w tym przedmio-

towe działki. 

4. Zbliżenie zabudowy do obszarów wyko-

rzystywanych rolniczo zawsze wpływa 
niekorzystnie na obszary rolnicze. Za-

budowa ogranicza możliwość prze-

mieszczania się sprzętu rolniczego i 
trudności w bezpiecznym dotarciu do 

wszystkich pól. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie ww. działek, o zmianę przeznaczenia 
terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usłu-
gowej” na „tereny rolnicze”. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
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Treść uwagi 
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tu 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

122 16.05.2013 Łachan Z. 
 

Po przeprowadzonej wstępnej analizie 
„Studium…” wraz z Prognozą… można 

m.in. stwierdzić, że: 

– przedstawione dane jak i mapy w załącz-
nikach do tego projektu wyłożone do pu-

blicznego wglądu, powinny być aktualne na 

dzień sporządzenia. Przedstawiono Studium 
na mapach ponad 20-to letnich, które nie 

odzwierciedlają aktualnej sytuacji.  

Brak naniesienia szeregu obiektów, przy 
uwzględnieniu obiekty już nieistniejące.  

Jak poinformowała p. Maria Kuczera taka 

mapa została zaakceptowana przez Urząd 
Gminy. 

– przy ulicy Granicznej w Przyszowicach 

naniesiono: 
 gazociąg G400 (wg GSG Sp. z o.o. ga-

zociąg jest oznaczony jako DN400 – 

jest to sieć gazowa podwyższonego 
średniego ciśnienia) naniesiono rów-

nież lokalizację gazociągu DN400 wy-

łączonego z eksploatacji (nieczynne-

go) od działki 235/1 do ulicy Powstań-

ców Śląskich, 

 kanalizację sanitarną ks 200 jako ist-
niejącą jak również kanalizację sani-

tarną – rurociąg tłoczny – aktualnie tej 

kanalizacji nie ma. Jak również nie jest 
ujęta w planach. Podobna sytuacja jest 

na ul. Brzozowej, Wieczorka, Mako-
szowskiej, 

 błędny poziom wykorzystania tego te-

renu, 
– nie zaznaczono terenów możliwego 

zagrożenia powodziowego – aktualnie 

wystąpiły 3 powodzie m.in. na terenie 
Przyszowic. Czy oznacza to, że nie ma 

  uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy projekt studium sporządza się  na kopii 
mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego i tylko taka  mapa może 

stanowić materiał do sporządzania studium. 
Na etapie zawiadomienia o sporządzaniu studium oraz na 

etapie opiniowania i uzgadniania  studium operator systemu 

gazowniczego nie przedstawił niezgodności informacji 
oznaczonych w dokumencie. 

Dokument uwzględnia przebieg istniejącej i projektowanej 

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.  
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w dokumencie wyznaczono 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W studium 
wyznaczono również tereny budowli przeciwpowodziowych  

oraz obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowo-

dziowej. 
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uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

takiego zagrożenia? 
– w kierunkach zagospodarowania należy 

rozważyć uwzględnienie kanalizacji desz-

czowej, ponieważ występuje bardzo duża 
ilość podtopień obiektów. 

Biorąc powyższe pod uwagę można stwier-

dzić, że powyższe studium jest obarczone 
bardzo dużymi błędami i należy prowadzić 

szereg korekt. 

123a 16.05.2013 Kuklińscy M., R., B 
 

Przekwalifikowanie działek pod tereny, na 
których chcielibyśmy prowadzić działalność 

gospodarczą – obiekt biurowo-

magazynowy. 
Uzasadnienie: 

Od m-ca 04/2012 Potok Paniówka od km 

0+460 (przegroda ziemna) do km 0+885 
(komora technologiczna) przestał istnieć, 

jego rolę przejęły 4 rurociągi tłoczne 450  

–> zapraszamy na wizję lokalną. 

98 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Działki w części zostały przeznaczone pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej MU. 123b 99 ZR 

124 16.05.2013 KPE Metropolis  
Sp. z o.o. 

40-154 Katowice 

al. Korfantego 141a 

W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu studium… wraz z prognozą… oraz 

z uwagi na fakt, że spółka KPE Metropolis 

Sp. z o.o. prowadzi na terenie sołectwa 
Przyszowice projekt Synergy Park związa-

ny z aktywizacją gospodarczą tego terenu, 

poniżej przedstawiamy nasze uwagi do 
zapisów zaproponowanych dla strefy B 

(tereny PU1 i ZR), tj. terenów występują-

cych w ramach Synergy Park. 
 

W punkcie 2.2.1. 1) proponujemy: 
1. uzupełnić ppkt a) w następujący sposób: 

a) przy podziale terenu powierzchnia 

nowych działek budowlanych nie 

może być mniejsza niż 500 m2, chy-

ba, że podział następuje w celu po-

prawy zagospodarowania działek są-

 PU1, 
ZR 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

  
Współczynnik intensywności  zabudowy zgodnie z art. 15 

ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz minimalna powierzchnia nowo wydzie-
lonych działek budowlanych zostanie ustalona w planie 

miejscowym. 

W pkt  6 rozdziału 2.4.3. dopuszczono możliwość realizacji 
dróg dojazdowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej . 
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

siadujących, regulacji stanu prawne-
go na gruncie lub na potrzeby infra-

struktury technicznej i drogowej.  

2. wykreślić ppkt c) powierzchnia zabu-
dowy. W miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w sołectwie Przyszowice 
przy ul. Granicznej powierzchnia zabu-

dowy jest określana współczynnikiem 

intensywności zabudowy. Wprowadza-
nie innego wskaźnika może powodować 

trudności interpretacyjne. 

 
W punkcie 2.4.3. 3) prosimy o uzupełnie-

nie: 

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę z 
możliwością jej przebudowy i rozbudowy w 

ramach siedlisk, wyklucza się sytuowanie 

nowej zabudowy za wyjątkiem obiektów 
związanych z rekreacją, sportem i wypo-

czynkiem; dopuszcza się urządzenia i obiek-

ty związane z gospodarką wodną oraz 

budowę dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

a także sieci infrastruktury technicznej 

niezbędnych do obsługi terenów sąsiednich. 
 

Możliwość budowy w pasie ZR dróg oraz 

infrastruktury technicznej jest niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowej obsługi technicz-

nej terenów sąsiadujących, ze względu na 
konieczność przejazdu z jednej na drugą 

stronę cieków wodnych oraz zapewnienie 

ciągłości budowanej infrastruktury. Ponad-
to, zapewnienia dojazdu wymagać będą 

obiekty związane z gospodarką wodna (np. 

zbiorniki retencyjne). Ujęte w punkcie 
2.4.3. 5) i 6) dopuszczenia nie uwzględniają 
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potrzeby budowy nowej infrastruktury na 
potrzeby zmieniającego się otoczenia, lecz 

jedynie umożliwiają przebudowę istniejącej 

infrastruktury lub budowę dróg mających na 
celu dojazd do pól. Analogiczną zmianę 

należy wprowadzić w Prognozie oddziały-

wania na środowisko (pkt 3.1, str. 39). 
 

Zwracamy ponadto uwagę, że w Prognozie 

oddziaływania na środowisko, określono w 
punkcie 3.1. (str. 39), że na terenie PU1 

ograniczona winna być powierzchnia dział-

ki budowlanej do 1000 m2, co z uwagi na 
przeznaczenie nie jest możliwe. 

Prosimy o wprowadzenie proponowanych 

zmian do studium… oraz prognozy…  

125a 16.05.2013 Laszik P., B. 

 

Przekwalifikowanie działek w części pod 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

1956/157 PU uwaga 

 uwzględniona  

 Przeznaczono pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej MU. 125b 1957/154 PU,MU 

126a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

1891/195 PU1,ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni.  

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

126b 1892/195 PU1,ZR 

126c 1897/195 PU1,ZR 
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Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
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uwagi 
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jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze” (R) oraz o zmianę przeznaczenia 
terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny działalności produkcyjnej i 

usługowej z dopuszczaniem realizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży powyżej 2000 m2„ (PU1) na „tereny 

rolnicze” (R), co będzie zgodne z faktycz-
nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 
chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 
odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 



 

 175 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

127a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

2038/210 PU1, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni.  

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

127b 1644/215 PU1, 
ZR 

127c 1686/218 PU1 

127d 1643/215  

127e 1293/207 PU1, 

ZR 

127f 1399/202 PU1 

127g 1394/202 PU1, 

ZR, 
MU, D 

127h 1281/233 PU1, 

ZR, MU 
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dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze” (R) oraz o zmianę przeznaczenia 
terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny działalności produkcyjnej i 
usługowej z dopuszczaniem realizacji 

obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży powyżej 2000 m2„ (PU1) na „tereny 
rolnicze” (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 
chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-
nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 
nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 
nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 
rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

128a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 
wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 
są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

1887/277 PU1, 

ZR, D 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Przeznaczenie w studium działek pod tereny działalności 
produkcyjnej i usługowej PU1 stanowi kontynuację prze-

znaczenia ustalonego w planie miejscowym.   

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

128b 1459/277 PU1 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

działalności produkcyjnej i usługowej z 

dopuszczaniem realizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2„ (PU1), co będzie zgodne z fak-

tycznym ich wykorzystaniem oraz z istnie-
jącym stanem prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 
chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionych w 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 
koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-
właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 
nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 
nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-
stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

129a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 
dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

37 R uwaga  

uwzględniona 

częściowo  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Działka położona jest w terenach rolnych (R).  

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

129b 40 R,L 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 
nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze” (R), co będzie zgodne z faktycz-
nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 

 
II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 
jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

130 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

703/179 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 



 

 187 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 
rolnicze” (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 
zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

131a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

534/79 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
131b 535/79 ZR 

131c 575/153 ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

131d dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

576/153 ZR  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej rolnicze-

go wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

131e 616/214 ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze” (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 
chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-
tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 
realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 
zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 
nawet kilkuset metrów od cieku. 

z 2014r.  poz. 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 



 

 192 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-
stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

132 17.05.2013 Dudło L. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

61 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Wnoszący uwagę twierdzi, że zmiana przeznaczenia terenu 
ZR na MU będzie zgodna z faktycznym wykorzystaniem 

działki i istniejącym stanem prawnym.  Podana informacja 

jest myląca.  Obecnie działka jest niezabudowana i położona 
bezpośrednio przy cieku. Ekofizjograficzne uwarunkowanie 

eliminuje możliwość zabudowy na wskazanej działce.  

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 
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Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej” 
(MU), co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-
dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 
jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

133 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 
dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

1784/129 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Przeznaczenie terenów w studium pod MU nie wyklucza 

dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 
chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-
nych. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-
tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 
realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 
zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 
nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 
rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

134a 17.05.2013 Dudło L. 
 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 
niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

961/91 ZR, WS uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Przeznaczenie terenów w studium pod MU, ZR  nie wyklu-

cza dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż cieków i rowów 
melioracyjnych pokrywających dna dolin określone w 

opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do wyko-

nywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

134b 962/91 ZR 

134c 977/83 ZR, WS 

134d 978/83 ZR 

134e 1221/132 ZR 

134f 1259/219 ZR 

134g 1260/219 ZR 

134h 961/91 ZR, WS 

134i 962/91 ZR 

134j 977/83 ZR, WS 

134k 978/83 ZR 

134l 93/39 MU, D 

134m 88/3 MU 

134n 86/2 MU 

134o 93/39 MU, D 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze„ (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 
stanem prawnym tych terenów. 

 

II. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.” 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-
lu publicznego w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 
jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 
koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

uwzględniona 
częściowo 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

135a 17.05.2013 Dudło L. 

 

I. Wnoszę o usunięcie z Projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Gierał-
towice nieistniejącej drogi klasy L wy-

rysowanej na mapie Projektu Studium 

wzdłuż działek, których jestem właści-
cielem, zlokalizowanej wzdłuż torów 

kolejowych w Przyszowicach. 

II. Przedstawione w Projekcie Studium 
przeznaczenie terenu (części lub całości) 

wymienionych działek jest niezgodne z 

dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te 

są bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

1302/178 PU1, 

ZR, L 

uwaga  

uwzględniona 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 I. 

Skorygowano przebieg drogi. Droga została wyznaczona 

wzdłuż terenów kolejowych. 
 

 

 
 

 

 
II. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 

135b 1501/175 PU1, 

ZR, L 
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niezgodny ze stanem prawnym tych 
działek. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 

10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 
nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
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ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 
rolnicze (R) oraz o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w projekcie Studium 

jako „tereny działalności produkcyjnej i 

usługowej z dopuszczaniem realizacji 

obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży powyżej 2000 m2„ (PU1) na „tereny 
rolnicze (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 
 

III. Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Stu-

dium, dopuszcza realizację obiektów ce-

lu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

III. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
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zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 
chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-
tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 
realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 
zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 
nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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cieków wodnych, podczas gdy na innych 
odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-
stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

136a 17.05.2013 Smołka M. 
 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-
bem zagospodarowania. Działki te są bo-

wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-

ny ze stanem prawnym tych działek. Po-

wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

48 MU uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 
rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

136b 14 PU1, 
ZR 

136c 1301/181 PU1, 

ZR, L, 
D 

136d 1300/186 PU1, 

ZR, L, 

D 

136e 1296/197 PU1, 

ZR, L, 

D 

136f 1646/254 PU1, 
ZR, L, 

D 

136g 269/14 MU, 
ZR, D 
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zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

137a 17.05.2013 Mansfeld J. 
 

1. Wnoszę o wykreślenie z projektu stu-
dium projektowanej drogi przechodzącej 

przez działki nr 737/175, 1498/175, 

1499/175 położonych w Przyszowicach. 
Uzasadnienie: 

Projektowana droga jest dla mnie nieko-

rzystna, ponieważ całość posiadanych 
przeze mnie terenów jest pod nią przezna-

czona, co pozbawia mnie możliwości 

ewentualnej inwestycji. W związku z po-
wyższym wnoszę o zmianę przebiegu 

projektowanej drogi. 

 
2. Wnoszę również o przeznaczenie dzia-

łek nr 1498/175, 1499/175 położonych 

w Przyszowicach pod tereny mieszka-

niowo-usługowe. 

Uzasadnienie:  

W obowiązującym p.z.p., działki te leżą 
w pobliżu terenów mieszkaniowo-

usługowych. Wniosek o przekształcenie 

terenu z rolnego na teren budowlany został 
złożony przeze mnie dnia 11.02.2011 r. Na 

działkach tych z chwilą przekształcenia na 

tereny budowlane, syn planuje wybudowa-
nie budynku mieszkalnego i usługowego, z 

racji prowadzenia przez siebie działalności 

gospodarczej – firma budowlana. Tak jak 

wcześniej wspomniałem są to jedyne działki 

jakie posiadam pod inwestycje. 

W związku z powyższym proszę o pozy-

737/175 MU, 
PU1, L 

uwaga  
uwzględniona 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

nieuwzględ-

niona 

Skorygowano przebieg drogi. Droga zostanie wyznaczona 
wzdłuż terenów kolejowych.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Przeznaczenie terenów pod działalność produkcyjno-

usługową (PU1) stanowi kontynuację przeznaczenia tere-

nów inwestycyjnych. 

 

 

 

137b 1498/175 PU1, L 

137c 1499/175 PU1, L 
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tywne rozpatrzenie mojego wniosku. 
 

138 17.05.2013 Gazda J., D. 

 

Przekształcenie w całości działki położonej 

w Paniówkach przy ul. Podzamcze, pod 
tereny mieszkaniowo-usługowe. 

Teren działki został nadsypany przy jedno-

czesnym pozostawieniu drożności rowu Ch-
20.  

Przypominamy, iż w zamian za przekształ-

cenie całej działki, zezwoliliśmy na budowę 
kanalizacji przez działkę nr 337/48, w 

związku z tym Gmina poniosła niższe 

koszty. Dzięki temu, również pozostali 
mieszkańcy otrzymali możliwość podłącze-

nia się do tej kanalizacji. 

Istnieje możliwość podłączenia do działki 
pozostałych mediów czyli prąd, gaz, woda. 

337/48 MU, ZR uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 Część działki przeznaczona jest pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej MU. 

139 17.05.2013 Kucznierz B. 

 

Przekwalifikowanie działki pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej. 

Działka sąsiaduje z terenami przeznaczo-
nymi w projekcie Studium pod zabudowa-

nia mieszkaniowe. 

1383/277 R uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

MU. 

140 17.05.2013 Moś A. 
 

Przekwalifikowanie działki pod tereny 
budowlane. 

Otaczające ww. działki są działkami bu-

dowlanymi i dlatego ta działka niech też 
będzie budowlaną. 

1570/66 MU, ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Poszerzono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
MU. 

141 17.05.2013 Czerwińska J. 

 

Nie zgadzam się na przekwalifikowanie 

ww. działki. 

583/9 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
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nym do wykonywanego studium. 
 

142a 17.05.2013 Żymełka P. 

 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

tych działek na tereny zieleni nieurządzo-
nej. 

Działki te są terenami rolniczymi. 

Powyższe działki są bowiem użytkowane 
rolniczo – zadbane i regularnie koszone. 

Przedstawiane w projekcie Studium prze-

znaczenie całości terenu wymienionych 
powyżej działek są niezgodne z dotychcza-

sowym ich przeznaczeniem i sposobem 

zagospodarowania. 

584/9 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

  Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
 

 

142b 585/1 ZR 

142c 595/1 ZR 

143 17.05.2013 Gajda C. 

 

Przekwalifikowanie na tereny budowlane.  

 

MU, ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 W treści uwagi brak nr działki. Działka wyeksponowany na 

załączniku graficznym w części przeznaczona jest pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU. 

144 17.05.2013 Nocoń A. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny rolne, a nie 

tak jak jest planowane zagospodarowanie na 
drogę części działki. 

Działka jest potrzebna do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, a w przyszłości 
może to kolidować z prowadzeniem mojego 

gospodarstwa rolnego. 

1868/226 MU, R, 

ZR 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 Część działki położona jest w terenie zabudowy mieszka-

niowej i usługowej MU. Zasięg jest zgodny z obowiązują-
cym mpzp. Przeznaczenie działki w studium pod tereny MU 

nie wyklucza możliwości użytkowania działki w sposób 

dotychczasowy  jako tereny rolne.  
Wykreślono przebieg drogi. 

145a 17.05.2013 Nocoń A. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny użytków 

zielonych, a nie tak jak jest w planie zago-
spodarowania przestrzennego gm. Gierał-

towice jako nieurządzone użytki zielone. 
Moje uzasadnienie motywuję tym, że 

działki są mi potrzebne jako użytki zielone 

do prowadzanie działalności rolniczej 
związanej z produkcją mleka, a w przyszło-

ści jako pastwiska do wypasu koni. 

629/223 ZR uwaga  

uwzględniona 
 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż cieków i rowów 
melioracyjnych pokrywających dna dolin określone w 

opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do wyko-

nywanego studium. 
 

145b 630/224 ZR 

146 17.05.2013 Słaboń J. Nie zgadzam się aby moją nieruchomość 741/284 MU  uwaga nie- Obiekt został objęty gminną ewidencją zabytków na pod-
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na 

 

 przekwalifikować na architekturę zabytko-
wą. 

uwzględniona stawie wykazu sporządzonego przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  

147a 17.05.2013 Bartecki G. 

 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

działek jako zieleń nieurządzoną. 

486/117 MU uwaga  

uwzględniona 
 

 Przez wymienione w uwadze działki przechodzi ciek, 

wprowadzony zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym 
gminy, który jest oznaczony na rysunku jako wskazany do 

zachowania ciągłości. Na wymienionych działkach nie 

wyznaczono terenów zieleni nieurządzonej ZR. 

147b 487/118 MU 

147c 488/118 MU 

148a 17.05.2013 Kot P. 
 

Przekwalifikowanie działek pod tereny 
produkcyjno-usługowe PU oraz mieszka-

niowo-usługowe MU. 

 

1260/13 PU uwaga  
uwzględniona  

 Część działki przeznaczono pod  tereny MU. Pozostała 
część zostaje w terenie PU.  148b 1262/13 PU 

149 17.05.2013 Loda J. 

 

Przekwalifikowanie pod tereny rolne bu-

dowlane. 

Nie wrażam zgody na wpisanie budynku 
mieszkalnego do rejestru zabytków. 

 

2009/287 MU uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Projekt studium nie wyznacza” terenów rolnych budowla-

nych”. Działka według projektu studium położona jest w 

terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU.  
Obiekt został objęty gminną ewidencją zabytków na pod-

stawie wykazu sporządzonego przez Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków. 
 

150 17.05.2013 Nocoń A. 

 

Przekwalifikowanie jako grunty budowlane. 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

ww. gruntów pod tereny zieleni nieurzą-
dzonej. 

270 MU uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej MU. 

Przez wymienioną w uwadze działkę przechodzi ciek, 
wprowadzony zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym 

gminy, który jest oznaczony na rysunku jako wskazany do 

zachowania ciągłości. Na wymienionej działce nie wyzna-
czono terenów zieleni nieurządzonej ZR. 

 

151 17.05.2013 Nocoń Ł. 
 

Przekwalifikowanie jako grunty budowlane. 
Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

ww. gruntów pod tereny zieleni nieurzą-

dzonej. 

885/283 MU uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej MU. 

Na wymienionych działce nie wyznaczono terenów zieleni 

nieurządzonej ZR. 
 

152 17.05.2013 Nocoń A. 

 

Przekwalifikowanie jako grunty rolne. 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 
ww. gruntów pod tereny zieleni nieurzą-

dzonej. 

1251/296 MU, ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Część działki położona jest w terenach zabudowy mieszka-

niowej i usługowej MU.  
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 
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pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

 

 

153a 17.05.2013 Rempuszewska  N. 

 

Nie wyrażam zgody na przeznaczenie 

działek pod tereny zieleni nieurządzonej. 

1988/267 MU uwaga  

uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

 

153b 367/256 R, ZR 

153c 1981/266 MU 

154 17.05.2013 Szukała R. 
 

Nie wyrażam zgody na przeznaczenie 
części działki pod tereny zieleni nieużytko-

wej. 

1565/284 MU uwaga  
uwzględniona 

 Działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej MU. 

Na wymienionej działce nie wyznaczono terenów zieleni 

nieurządzonej ZR. 
 

 

155 17.05.2013 Swoboda T. 
 

Przekwalifikowanie działki na budowlaną. 
Na działce planowana jest budowa domu 

jednorodzinnego. 

1133/300 MU, R uwaga 
 uwzględniona 

częściowo  

 Część działki, ok. 300 m, przeznaczona jest pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU. Pozostała część 

to tereny rolne R.  

156 17.05.2013 Swoboda T. 
 

Nie zgadzam się na przekwalifikowanie 
działki na tereny zieleni nieurządzonej, 

ponieważ działka na której znajduje się łąka 

jest wykorzystywana przeze mnie rolniczo. 

574/9 ZR  uwaga  
uwzględniona 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 
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Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

 

157 17.05.2013 Woźnica-Kampa H. 
 

Nie wyrażam zgody na przeznaczenie 
działki na teren zieleni nieurządzonej. 

445/14 MU uwaga  
uwzględniona 

 Działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej MU a nie w terenach zieleni nieurządzonej ZR.  

Przez wymienioną w uwadze działkę przechodzi ciek, 

wprowadzony zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym 
gminy, który jest oznaczony na rysunku jako wskazany do 

zachowania ciągłości.  

158 17.05.2013 Szukała R. 

 

Nie wyrażam zgody na przeznaczenie 

budynku przy ul. Szkolnej 5 jako zabytek. 
Brak możliwości przebudowy lub remontu 

na zewnątrz budynku. 

 

ul. Szkolna 5 MU  uwaga nie-

uwzględniona 

Obiekt został objęty gminną ewidencją zabytków zgodnie z 

wykazem przekazanym przez Woj. Konserwatora Zabyt-
ków. Wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków nie 

wyklucza możliwości przebudowy i remontu. 

159a 17.05.2013 Górczyk H. 

 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

działek na tereny zielone. 

534/215 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Studium nie wyznacza terenów zielonych. Na działkach 

wskazanych w uwadze wyznaczono tereny zieleni nieurzą-

dzonej ZR. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż cieków i rowów 
melioracyjnych pokrywających dna dolin określone w 

opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do wyko-

nywanego studium. Tereny ZR, zgodnie z zapisami studium, 
tworzą system węzłów i korytarzy ekologicznych ponadto w 

zapisie studium tereny zieleni nieurządzonej stanowią użytki 

rolne (grunty rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i 
zakrzewienia; użytki rolne mogą być wykorzystane do celów 

produkcji rolnej i gospodarki hodowlanej. 

. 
 

159b 535/214 ZR 

159c 533/197 MU, ZR 

159d 33 ZR 

160 17.05.2013 Łakomik J. 

Łakomik K. 
 

Przekwalifikowanie pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej (MU). 
Planowana budowa budynku mieszkalnego 

i zamieszkanie na terenie gminy Gierałto-

836/90 ZR,PU uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Poszerzono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszka-

niową i usługową MU. 
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wice. 

161 17.05.2013 Lomania J. 
 

Przekwalifikowanie działki na tereny bu-
dowlane. 

W obowiązującym planie tylko część 
działki jest pod zabudowę, z przodu (od 

strony Południowej) przebiega gazociąg, w 

przypadku budowy domu konieczne będzie 
odsunięcie się w głąb działki od gazociągu. 

142 MU, R uwaga  
uwzględniona 

częściowo  

  
Poszerzono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszka-

niową i usługową MU. 

162 17.05.2013 Woźnica-Marcisz A. 

 

Wnioskuję o zmniejszenie strefy ochrony 

sanitarnej istniejącego cmentarza, która 

znacząco ogranicza możliwości zabudowa-
nia działki, zgodnie z jej przeznaczeniem w 

planie. 

1997/286 MU  uwaga nie-

uwzględniona 

Strefa sanitarna cmentarza 50 m nie może zostać zmniejszo-

na. Jej zakres  wynika z przepisów odrębnych, tj. rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 

(Dz.U.1959.52.315): 
Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od 

zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów 

żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących 
artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służą-

cych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być 
zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach 

od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć 

wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do 
tej sieci podłączone. 

163a 17.05.2013 Wilczek J. 

 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-
mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działki te są bo-
wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-

ny ze stanem prawnym tych działek. Po-
wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

1178/236 PU1, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

  

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 
rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

163b 1176/231 BRAK 

DZ. W 

EWID

ENCJI 

163c 267/68 R, ZR 

163d 1095/162 MU, R, 

ZR 

163e 1311/161 MU, R, 

ZR 

163f 1504/161 MU, R, 
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Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

ZR nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

163g 155 PU1 

163h 8 MU 
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zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

Wnoszą także o zaniechanie zmiany prze-
znaczenia terenów rolniczych na tereny 

działalności produkcyjnej i usługowej o 

symbolu PU1 na działkach nr 1178/236; 
1179/236; 1176/231, gdyż planuje nadal 

prowadzić na tych gruntach uprawy polowe. 

 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 
jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 

chmielniki, szparagarnie, sady i lasy), jeżeli 

w każdej chwili, zgodnie z projektem 
Studium, może dojść do wywłaszczenia 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

Wyznaczona droga jest niezbędna do obsługi terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

tych terenów dla realizacji wspomnianych 
celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem.  
W związku z powyższej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wszystkich 

wymienionych w niniejszym piśmie dzia-
łek, o usunięcie z treści Projektu Studium 

zapisu dopuszczającego realizację obiektów 

celu publicznego w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

W przedstawionym projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Gierałtowice 

wraz z prognozą oddziaływania na środowi-

sko została wytyczona droga w pobliżu 
działki nr 268/14. Droga ta przebiega od 

ul. Polnej do ul. Jasnej. Wnoszę o jej usu-

nięcie z planu. 

164 17.05.2013 Kisiel E. 

 

Wykreślenie w projekcie studium stanowi-

ska archeologicznego usytuowanego na 

działce. 
Na nieruchomości, na której jest usytuowa-

ne ww. stanowisko są planowane inwesty-

cje budowlane jak również istnieje możli-
wość zmiany struktury własnościowej z 

przeznaczeniem pod budownictwo miesz-

kaniowe, co z punktu widzenia właściciela 
nieruchomości uniemożliwia w tym rejonie 

lokalizacje obiektów budowlanych oraz w 

znaczący sposób obniża wartość nierucho-

mości. 

1220/298 MU  uwaga nie-

uwzględniona  

Stanowisko archeologiczne zostało naniesione zgodnie 

wykazem  stanowisk udostępnionych przez  Woj. Konser-

watora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. 
Według zapisów studium wszelkie działania dotyczące  

obiektów archeologicznych wymagają każdorazowo uzgod-

nienia z organem właściwym ds. ochrony zabytków. 
 

165 17.05.2013 Grzywok A. 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie całości terenu wymienio-

1228/86 ZR uwaga  

uwzględniona 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nej powyżej działki jest niezgodne z do-
tychczasowym jej przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo (zad-
bana i regularnie koszona łąka). Projekt 

Studium jest w tym zakresie również 

niezgodny ze stanem prawnym tej dział-
ki. Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionej w niniejszym piśmie 

działki, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. Na całym obszarze wymienionej w 

piśmie działki, Projekt Studium, do-
puszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 
inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 
wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

należytej staranności przy sporządzeniu 
rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

166 17.05.2013 Liszka J., M. 

 

 

I. Przedstawione w Projekcie Studium 

przeznaczenie terenu wymienionej po-

wyżej działki jest niezgodne z dotych-
czasowym jej przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działka ta jest 

bowiem użytkowana jako urządzony 
kompleks leśno-parkowy. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również nie-

zgodny ze stanem prawnym tej działki. 
Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

510/131 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym oraz w nawiąza-
niu do nieuwzględnionego w Projekcie 

Studium wniosku o zmianę przeznaczenia 

terenu, wnosimy w zakresie wymienionej w 
niniejszym piśmie działki, o zmianę prze-

znaczenia terenów opisanych w Projekcie 

Studium jako „tereny zieleni nieurządzonej” 
na „tereny zieleni urządzonej”, przy do-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-
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dotyczy uwaga 
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nia 

projek-

tu 
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dium 
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chomo-

ści, 
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do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

puszczeniu lokowania zabudowy związanej 
z rekreacja, sportem i turystyką. 

 

II. Na obszarze wymienionej w niniejszym 
piśmie działki, Projekt Studium, do-

puszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się na całym 

jej obszarze, nawet w odległości kilkuset 

metrów od koryta cieku, który ewentualnie 

mógłby zagrażać tym lub sąsiednim tere-

nom. Taki stan rzeczy wskazuje na błędną 
interpretację przyczyn i skali zagrożenia 

powodziowego oraz błędne przyjęcie stref 

celu publicznego przez twórców Projektu 
Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 
nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 
rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy, wnosimy, w zakresie wymienionej 
w niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

III. Część terenu wnioskowanej działki 

oznaczona jest w Projekcie Studium ja-

ko „podmokłości okresowe”, co jest nie-

zgodne ze stanem faktycznym. Na tym 
terenie nie występują żadne podmokło-

ści. Wnosimy zatem o usunięcie ich 

oznaczenia z terenu naszej działki. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  

nieuwzględ-

niona 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. 

Podmokłości zostały naniesione na podstawie opracowania 

ekofizjograficznego. 

167 17.05.2013 Wałach B. 

 

Wnoszę, w zakresie wymienionej w niniej-

szym piśmie działki, o zmianę przeznacze-
nia terenów opisanych w projekcie Studium 

jako „tereny obiektów i urządzeń służących 

ochronie przeciwpowodziowej” (WP) 

na „tereny rolnicze” (R), co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz 

z istniejącym stanem prawnym tych tere-

191/73 WP  uwaga  

nieuwzględ-
niona 

Przeznaczenie działki pod teren obiektów i urządzeń służą-

cych ochronie przeciwpowodziowej WP nie wyklucza 
dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. Na 

terenach WP dopuszczono możliwość użytkowania rolni-

czego. 
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na 

 

nów. 

168 17.05.2013 Kleczka B., J. 
 

Z projektu Studium usunąć projektowany 
ciek wodny, który nie istnieje. 

Nie wyrażamy zgody na lokalizację projek-
towanego cieku wodnego na ww. działce, 

gdyż działka jest użytkowana rolniczo.  

1587/104 ZR, R uwaga  
uwzględniona  

 Ciek wykreślono.  
Zgodnie z opracowaną na zlecenie urzędu inwentaryzacją 

cieków wodnych przez działkę nie przebiega ciek.  

169 17.05.2013 Kleczka U., A. 

 

Z projektu Studium usunąć projektowany 

ciek wodny, który nie istnieje. 
Nie wyrażamy zgody na lokalizację projek-

towanego cieku wodnego na ww. działce, 

gdyż działka jest użytkowana rolniczo.  

1586/104 ZR uwaga  

uwzględniona  

 Ciek wykreślono.  

Zgodnie z opracowaną na zlecenie urzędu inwentaryzacją 
cieków wodnych przez działkę nie przebiega ciek. 

170a 17.05.2013 Kleczka B., J. 

 

Nie zostały zrealizowane wnioski o zmianę 

przeznaczenia całej powierzchni wymienio-

nych działek na Tereny Usług i Działalności 
Gospodarczych z Towarzyszącą Zabudową 

Mieszkaniową. 

 
Wnosimy o zmianę przeznaczenia całych 

powierzchni ww. działek na Tereny Usług i 

Działalności Gospodarczych z Towarzyszą-
cą Zabudową Mieszkaniową zgodnie ze 

złożonym wnioskiem z dnia 01.02.2011 r. 

Ww. działki znajdują się przy ulicy Brzo-
zowej, w rejonie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej.  

Istnieje możliwość podłączenia do sieci 
energetycznej, wodociągowej i kanalizacji. 

309/57 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

 

170b 310/57 MU, ZR  
Część działki została przeznaczona pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej MU. Pozostała część stanowi  

tereny zieleni ZR. 

171a 17.05.2013 Kleczka B., J. 

 

Uwaga nr 1. 

Wnosimy o przeznaczenie części terenów 
dot. ww. działek opisanych w Projekcie 

Studium jako „tereny zieleni nieurządzonej” 

na „tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 
faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych terenów. 

Uzasadnienie: 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu całości wymienionych 

309/57 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
 

171b 310/57 MU, ZR 1. 

Część działki została przeznaczona pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej MU. Pozostała część stanowi  
tereny zieleni ZR. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 
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powyżej działek jest niezgodne ze stanem 
prawym, dotychczasowym ich przeznacze-

niem i sposobem zagospodarowania. 

Działki te są bowiem użytkowane rolniczo. 
Projekt Studium jest w tym zakresie, rów-

nież niezgodny ze stanem prawnym tych 

działek. Powyższe świadczy o niedochowa-
niu wymogów zapisanych w art. 10 pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-

darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-
nym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
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której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-
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na 

 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”.  

Tereny użytkowane rolniczo (grunty orne, 
łąki, pastwiska) zgrupowane są natomiast 

pod nazwą „terenów rolniczych”, oznaczo-

nych kolorem żółtym. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią  

przeznaczenia terenu ujętą w Rozporządze-
niu z dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powo-

du, zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

Uwaga nr 2. 
Wnosimy o usunięcie z treści Projektu 

Studium z ww. działek, zapisu dopuszczają-

cego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Uzasadnienie: 

Na całym obszarze wymienionych w niniej-
szym piśmie działek, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, budow-

nictwo zagrodowe), jeżeli w każdej chwili, 
zgodnie z projektem Studium, może dojść 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
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do wywłaszczenia tych terenów dla realiza-
cji wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi. Okresowe podtopienia są 

skutkiem obniżenia terenu o ok. 15 m w 
wyniku dokonanej eksploatacji górniczej. 

Usuwanie szkód górniczych powinno się 

odbywać w oparciu o zapisy Prawa Geolo-
giczno-Górniczego, a nie przez wyznacza-

nie terenów dopuszczających realizacje 

obiektów celu publicznego w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej. 

Tereny przeznaczone na realizację celu 

publicznego znajdują się nieraz w odległo-
ści kilkuset metrów od koryta cieku. Należy 

w tym miejscu zadać pytanie, czemu (ko-

mu) ma służyć ustalenie tak dużych obsza-

rów, na których dopuszcza się wywłaszcze-

nia dla ochrony przeciwpowodziowej. 

Ponadto zapis Projektu Studium dopuszcza-
jący realizację obiektów celu publicznego w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej na 

terenach prywatnych jest ograniczeniem 
praw własności, co skutkuje obniżeniem 

wartości ww. terenów. 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

172 17.05.2013 Kleczka U., A. 
 

Z Projektu Studium usunąć projektowaną 
drogę lokalną, która dotychczas nie istnieje. 

Uzasadnienie: 

Nie wyrażamy zgody na lokalizację projek-

towanej drogi lokalnej na ww. działce, gdyż 

działka jest użytkowana rolniczo. W związ-

ku z tym wnoszę o usunięcie projektowanej 

351/71 MU, D  uwaga nie-
uwzględniona 

Wyznaczona droga D jest niezbędna do obsługi terenów 
przeznaczonych pod zabudowę.  
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drogi, gdyż będzie przebiegała wzdłuż 
naszej działki, co skutkuje uciążliwościami 

i ograniczeniem praw własności. Równole-

gle do projektowanej drogi w odległości 
ok. 100 m znajduje się już istniejąca droga. 

173 17.05.2013 Kleczka U., A. 

 

Nie został uwzględniony wniosek o zmianę 

przeznaczenia działki na tereny UDG/MU z 
dnia 02.04.2008 r. 

Uzasadnienie: 

Od uchwalenia obowiązującego planu z.p. 
gminy Gierałtowice upłynęło osiem lat, i ze 

względu na brak realizacji jakichkolwiek 

inwestycji na terenie ww. działki, wnosimy 
o przywrócenie przeznaczenia działki do 

stanu obowiązującego przed uchwaleniem 

planu w 2005 r. 
Nie zgadzamy się na zmianę przeznaczenia 

ww. działki na „tereny zieleni nieurządzo-

nej” oraz dopuszczenia realizacji obiektów 
celu publicznego. 

193/72 WP uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Działka w studium jest przeznaczona pod tereny obiektów i 

urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej WP a nie 
pod tereny zieleni nieurządzonej ZR.  

Przeznaczenie działki pod teren obiektów i urządzeń służą-

cych ochronie przeciwpowodziowej WP nie wyklucza 
dotychczasowego wykorzystania terenu jako rolniczego. 

Przeznaczenie działki pod tereny WP stanowi kontynuację 

funkcji w zakresie dotychczasowego przeznaczenia i sposo-
bu zagospodarowania terenów ustalonego w obowiązującym 

m.p.z.p. z 2005r.  

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

 
 

174 17.05.2013 Figura C. 

 

Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

działki pod tereny zieleni nieurządzonej, bo 
łąka i pole są użytkowane rolniczo. 

 

BRAK NR 

DZ. W 

UWADZE 

 uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i gospo-
darki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzo-

nym do wykonywanego studium. 
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175 17.05.2013 Kleczka U.,A. 
 

Nie został uwzględniony wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki na tereny UDG/MU z 

dnia 10.10.2011 r. 

Uzasadnienie: 
Od uchwalenia obowiązującego planu z.p. 

gminy Gierałtowice upłynęło osiem lat, i ze 

względu na brak realizacji jakichkolwiek 
inwestycji na terenie ww. działki, wnosimy 

o przywrócenie przeznaczenia działki do 

stanu obowiązującego przed uchwaleniem 
planu w 2005 r. 

Nie zgadzamy się na zmianę przeznaczenia 

ww. działki na „tereny zieleni nieurządzo-
nej” oraz dopuszczenia realizacji obiektów 

celu publicznego. 

195/22 ZR, WS  uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium. 

 

176 17.05.2013 Piecha B. 
 

Uwaga nr 1 
Wnoszę o usunięcie przeznaczenia części 

terenów dot. ww. działki opisanej w Projek-

cie Studium jako „tereny zieleni nieurzą-

dzonej”. 

Uzasadnienie: 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu części wymienionej powy-

żej działki jest niezgodne ze stanem praw-

nym, dotychczasowym jej przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo. W pro-

jekcie Studium wzdłuż istniejącego cieku 
wodnego planowane jest wytyczenie pasa 

terenu zieleni nieurządzonej. Nie zgadzam 

się z przedstawionym projektem. 

 

 

 

1607/230 PU1, 
ZR, D 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej 
rolniczego wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone 

wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna 

dolin określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu 

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody  (…) . 

Uwarunkowania to okoliczności faktyczne już istniejące w 
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Uwaga nr 2 

Wnoszę o usunięcie z treści Projektu Stu-
dium z ww. działki, zapisu dopuszczającego 

realizację obiektów celu publicznego w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
Uzasadnienie: 

Na części obszaru wymienionej w niniej-

szym piśmie działki, Projekt Studium 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. Sytuacja taka jest skrajnie 
niekorzystna dla właściciela nieruchomości, 

gdyż w praktyce uniemożliwia jej trwałe 

(także rolnicze) zainwestowanie lub sprze-
daż po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (np. uprawy 

wieloletnie, budownictwo zagrodowe), 

jeżeli w każdej chwili, zgodnie z projektem 

Studium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnianych 
celów publicznych. Konieczność realizacji 

obiektów ochrony przeciwpowodziowej na 

wymienionych w niniejszym piśmie dział-
kach nie została tymczasem uzasadniona 

żadnym dokumentem. Działki o których 
mowa, nigdy nie były zalane w wyniku 

naturalnie występujących powodzi. Zapis 

Projektu Studium dopuszczający realizację 
obiektów celu publicznego w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej na terenach 

prywatnych jest ograniczeniem praw wła-
sności, co skutkuje obniżeniem wartości 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

chwili sporządzenia studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera 
stwierdzenia, iż przeznaczenie terenów ma odzwierciedlać 

stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

 
2. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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ww. terenów. 
 

Uwaga nr 3 

Nie zgadzam się na budowę planowanych 
dróg po obydwu stronach, wzdłuż istnieją-

cego cieku wodnego na ww. działce. 

Uzasadnienie: 
Obszar, na którym planowana jest budowa 

ww. dróg jest prywatną własnością. Lokali-

zacja dróg na ww. działce spowoduje 
utrudnienia w jej użytkowaniu i ogranicze-

nie praw własności. 

 
 

uwaga  

nieuwzględ-
niona 

 
 

3. 

Drogi są konieczne do obsługi terenu PU1i MU. W rozdzia-
le 2.5 projektu studium dopuszczono możliwość wyznacze-

nia w planie miejscowych nowych dróg publicznych i 

wewnętrznych oraz zmiany przebiegu dróg istniejących, 
 

177 17.05.2013 Piecha B. 
 

Uwaga nr 1 
Wnoszę o usunięcie przeznaczenia części 

terenów dot. ww. działki opisanej w Projek-

cie Studium jako „tereny zieleni nieurzą-
dzonej”. 

Uzasadnienie: 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu części wymienionej powy-

żej działki jest niezgodne ze stanem praw-

nym, dotychczasowym jej przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest bowiem użytkowana rolniczo. W pro-

jekcie Studium wzdłuż istniejącego cieku 
wodnego planowane jest wytyczenie pasa 

terenu zieleni nieurządzonej. Nie zgadzam 

się z przedstawionym projektem. 
 

Uwaga nr 2 

Wnoszę o usunięcie z treści Projektu Stu-
dium z ww. działki, zapisu dopuszczającego 

realizację obiektów celu publicznego w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Uzasadnienie: 

Na części obszaru wymienionej w niniej-

szym piśmie działki, Projekt Studium 

1808/228 
brak działki w 

ewidencji 

PU1, 
ZR 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 
użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

 

 
 

 

 
2. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. Sytuacja taka jest skrajnie 

niekorzystna dla właściciela nieruchomości, 
gdyż w praktyce uniemożliwia jej trwałe 

(także rolnicze) zainwestowanie lub sprze-

daż po korzystnych cenach. Jaka jest bo-
wiem trwałość inwestycji (np. uprawy 

wieloletnie, budownictwo zagrodowe), 

jeżeli w każdej chwili, zgodnie z projektem 
Studium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnianych 

celów publicznych. Konieczność realizacji 
obiektów ochrony przeciwpowodziowej na 

wymienionych w niniejszym piśmie dział-

kach nie została tymczasem uzasadniona 
żadnym dokumentem. Działki o których 

mowa, nigdy nie były zalane w wyniku 

naturalnie występujących powodzi. Zapis 
Projektu Studium dopuszczający realizację 

obiektów celu publicznego w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej na terenach 

prywatnych jest ograniczeniem praw wła-

sności, co skutkuje obniżeniem wartości 

ww. terenów. 
 

Uwaga nr 3 

Nie zgadzam się na budowę planowanych 
dróg po obydwu stronach, wzdłuż istnieją-

cego cieku wodnego na ww. działce. 
Uzasadnienie: 

Obszar, na którym planowana jest budowa 

ww. dróg jest prywatną własnością. Lokali-
zacja dróg na ww. działce spowoduje 

utrudnienia w jej użytkowaniu i ogranicze-

nie praw własności. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

 
 

 

 

 

 
3. 

Wyznaczone drogi są konieczne do obsługi terenu PU1. 

178a 17.05.2013 Piecha B. Uwaga nr 1 161 ZR uwaga   1. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

178b  Wnoszę o zmianę przeznaczenia całości 
terenów ww. działek opisanych w projekcie 

Studium jako „tereny zieleni nieurządzonej” 

– na „tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 
faktycznym ich wykorzystaniem, oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych terenów. 

Uzasadnienie: 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu całości wymienionych 

powyżej działek nie niezgodne ze stanem 
prawnym, dotychczasowym ich przezna-

czeniem i sposobem zagospodarowania. 

Działki te są bowiem użytkowane rolniczo. 
Projekt Studium jest w tym zakresie, rów-

nież niezgodny z niedochowaniu wymogów 

zapisanych w art. 10, pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

162 ZR uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej 
rolniczego wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone 

wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna 

dolin określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu 

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody  (…) . 

Uwarunkowania to okoliczności faktyczne już istniejące w 
chwili sporządzenia studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera 

stwierdzenia, iż przeznaczenie terenów ma odzwierciedlać 

stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. 
Tereny użytkowane rolniczo (grunty orne, 

łąki, pastwiska) zgrupowane są natomiast 

pod nazwą „terenów rolniczych”, oznaczo-
nych kolorem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek 

zgodną z rzeczywistością kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
Uwaga nr 2 

Wnoszę o usunięcie z treści Projektu Stu-

dium z ww. działek, zapisu dopuszczające-
go realizację obiektów celu publicznego w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
Uzasadnienie: 

Na całym obszarze wymienionych w niniej-

szym piśmie działek, Projekt Studium 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. Sytuacja taka jest skrajnie 
niekorzystna dla właściciela nieruchomości, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

gdyż w praktyce uniemożliwia jej trwałe 
(także rolnicze) zainwestowanie lub sprze-

daż po korzystnych cenach. Jaka jest bo-

wiem trwałość inwestycji (np. uprawy 
wieloletnie, budownictwo zagrodowe), 

jeżeli w każdej chwili, zgodnie z projektem 

Studium, może dojść do wywłaszczenia 
tych terenów dla realizacji wspomnianych 

celów publicznych. Konieczność realizacji 

obiektów ochrony przeciwpowodziowej na 
wymienionych w niniejszym piśmie dział-

kach nie została tymczasem uzasadniona 

żadnym dokumentem. Działki o których 
mowa, nigdy nie były zalane w wyniku 

naturalnie występujących powodzi. Zapis 

Projektu Studium dopuszczający realizację 
obiektów celu publicznego w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej na terenach 

prywatnych jest ograniczeniem praw wła-
sności, co skutkuje obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 

 

179 17.04.2013 Pilny M. 

 

Nie został zrealizowany wniosek o zmianę 

przeznaczenia całej powierzchni ww. 

działki na tereny Usług i Działalności 

Gospodarczych z Towarzyszącą Zabudową 
Mieszkaniową UDG/MU.  

W dalszym ciągu wnoszę o zmianę całej 

powierzchni działki na UDG/MU zgodnie 
ze złożonym wnioskiem. 

332/13 R  uwaga  

nieuwzględ-

niona 

Działka znajduje się w oddaleniu od terenów przeznczonych 

pod zainwestowanie. Zgodnie z opracowaniem ekofijzogra-

ficznym  należy ograniczyć rozpraszanie zabudowy na 

tereny otwarte. 

180a 17.05.2013 Pilny M. 

 

Uwagi: 

1) Wnoszę o przeznaczenie części terenów 
ww. działek opisanych w projekcie Stu-

dium jako „tereny zieleni nieurządzo-

nej” na tereny rolnicze, co będzie zgod-

ne z faktycznym ich wykorzystaniem 

oraz z istniejącym stanem prawnym tych 

terenów. 

168/22 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż cieków i rowów 

180b 169/27 R 

180c 333/15 R, ZR 

180d 337/14 R, ZR 

180e 141/24 ZR 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

2) Wnoszę o usunięcie z treści projektu 
Studium z ww. działek zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej. 

 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych powyżej działek jest niezgodne 

z dotychczasowym ich przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. Działki te są 

bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również nie-
zgodny ze stanem prawnym tych działek. 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

melioracyjnych pokrywających dna dolin określone w 
opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do wyko-

nywanego studium. Tereny ZR, zgodnie z zapisami studium, 

tworzą system węzłów i korytarzy ekologicznych ponadto w 
zapisie studium tereny zieleni nieurządzonej stanowią użytki 

rolne (grunty rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i 

zakrzewienia; użytki rolne mogą być wykorzystane do celów 
produkcji rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 

II. 
Na znacznym obszarze wymienionych w 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
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niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

uwzględniona 
częściowo 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

181a 17.05.2013 Macha R. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych powyżej działek jest niezgodne 

z dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te są 
bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 

Studium jest w tym zakresie również nie-

zgodny ze stanem prawnym tych działek. 
Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

140 MU, R uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 
gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu 

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

181b 1205/47 MU, R, 

L 

181c 477/133 MU, R 

181d 497/115 MU 

181e 498/114 MU 

181f 1295/131 ZR 
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terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 
W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

wymogów ochrony środowiska, przyrody  (…) . 
Uwarunkowania to okoliczności faktyczne już istniejące w 

chwili sporządzenia studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera 

stwierdzenia, iż przeznaczenie terenów ma odzwierciedlać 
stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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za niezgodne z obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 
wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 
II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

 

182 17.05.2013 Widuch K. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych powyżej działek jest niezgodne 

z dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te są 

704/180 MU, R, 

ZR 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również nie-

zgodny ze stanem prawnym tych działek. 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 
wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż prze-

znaczenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 
działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

 

II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-
właszczenia tych terenów dla realizacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 
koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-
właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-
blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 
odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-
stym stanem zagrożenia powodzią. 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 
rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-
jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

183 17.05.2013 Widuch C. 
 

I. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych powyżej działek jest niezgodne 
z dotychczasowym ich przeznaczeniem i 

sposobem zagospodarowania. Działki te są 

bowiem użytkowane rolniczo. Projekt 
Studium jest w tym zakresie również nie-

zgodny ze stanem prawnym tych działek. 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 
wymogów zapisanych w art. 10 pkt. 1 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

1567/284 MU  uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy miesz-
kniowej  i usługowej MU . 

I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
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wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 
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na 

 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-
cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 
 

II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-
właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-
tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 
realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-
właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 
nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

częściowo 
 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 
rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 
odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 
należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-
stym stanem zagrożenia powodzią. 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 
niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

184 17.05.2013 Swoboda R. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu w części dot. ZR (tereny 

zieleni nieurządzonej) wymienionej powy-

żej działki jest niezgodne z dotychczaso-

wym i obecnym jej przeznaczeniem oraz 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest zabudowana. Projekt Studium jest w 
tym zakresie również niezgodny ze stanem 

prawnym tej działki. Powyższe świadczy o 

niedochowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

385/221 MU, ZR uwaga 

uwzględniona  
częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”.  

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionej w niniejszym 

piśmie działki, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej”, co będzie zgodne z faktycznym 

ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów (obowią-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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uwaga nie-
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zującym Planem Zagospodarowania 

Gminy Gierałtowice). 

 

II. 
Na znacznym obszarze wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

ogranicza jego prawa właścicielskie unie-

możliwiając jej trwałe wieloletnie zainwe-
stowanie lub sprzedaż po korzystnych 

cenach. Jaka jest bowiem pewność inwesty-

cji budowlanej (rolniczej), jeżeli w każdej 
chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-
nych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-

czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 
zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się nieraz w 
odległości kilkuset metrów od koryta naj-

bliższego cieku. Taki stan rzeczy wskazuje 
na błędną interpretację przyczyn i skali 

zagrożenia powodziowego oraz błędne 

przyjęcie stref celu publicznego przez 
twórców Projektu Studium. Przeznaczenie 

części przedmiotowej działki na realizację 

celu publicznego będzie również skutkowa-
ło znacznym obniżeniem wartości całej 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga nie-
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na 

 

działki oraz znajdujących się na jej terenie 
budowli i urządzeń przeznaczonych do 

obsługi działalności rolniczej. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

 

III. 
Przedstawione w Projekcie Studium izolinie 

dopuszczalnych obniżeń terenu w odniesie-

niu do przedmiotowej działki dopuszczające 
osiadania do 2 metrów. W przypadku 

wystąpienia na przedmiotowej działce 

takich osiadań bez wątpienia będzie ona 
częściowo zalewana. Istotnym jest, że na 

przedmiotowej działce znajdują się urzą-

dzenia i budynki znacznej wartości. 

 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie osiadań nienaruszających 

obecnych nachyleń i stosunków wodnych 

na przedmiotowej działce. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. 
Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 

 
 

 

 

185 17.05.2013 Swoboda R. 
 

I. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu w części dot. ZR (tereny 

zieleni nieurządzonej) wymienionej powy-
żej działki jest niezgodne z dotychczaso-

wym i obecnym jej przeznaczeniem oraz 

sposobem zagospodarowania. Działka ta 

jest zabudowana. Projekt Studium jest w 

tym zakresie również niezgodny ze stanem 

prawnym tej działki. Powyższe świadczy o 

384/221 MU, ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

niedochowaniu wymogów zapisanych w art. 
10 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 
nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”.  

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionej w niniejszym 

piśmie działki, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej”, co będzie zgodne z faktycznym 

ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów (obowią-

zującym Planem Zagospodarowania 

Gminy Gierałtowice). 

 
II. 

Na znacznym obszarze wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

ogranicza jego prawa właścicielskie unie-

możliwiając jej trwałe wieloletnie zainwe-

stowanie lub sprzedaż po korzystnych 

cenach. Jaka jest bowiem pewność inwesty-
cji budowlanej (rolniczej), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

literowych i cyfrowych.”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cję celu publicznego znajdują się nieraz w 
odległości kilkuset metrów od koryta naj-

bliższego cieku. Taki stan rzeczy wskazuje 

na błędną interpretację przyczyn i skali 
zagrożenia powodziowego oraz błędne 

przyjęcie stref celu publicznego przez 

twórców Projektu Studium. Przeznaczenie 
części przedmiotowej działki na realizację 

celu publicznego będzie również skutkowa-

ło znacznym obniżeniem wartości całej 
działki oraz znajdujących się na jej terenie 

budowli i urządzeń przeznaczonych do 

obsługi działalności rolniczej. 
 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionej w 

niniejszym piśmie działki, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

 

III. 

Przedstawione w Projekcie Studium izolinie 

dopuszczalnych obniżeń terenu w odniesie-
niu do przedmiotowej działki dopuszczające 

osiadania do 2 metrów. W przypadku 

wystąpienia na przedmiotowej działce 
takich osiadań bez wątpienia będzie ona 

częściowo zalewana. Istotnym jest, że na 
przedmiotowej działce znajdują się urzą-

dzenia i budynki znacznej wartości. 

 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie osiadań nienaruszających 

obecnych nachyleń i stosunków wodnych 

na przedmiotowej działce. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 
okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
 

  

186 17.05.2013 Swoboda R. 
 

I. 
Na całym obszarze wymienionej w niniej-

szym piśmie działki, Projekt Studium 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej.  

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości i ogranicza jego 

prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (budownictwo 
zagrodowe) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bowiem 

trwałość inwestycji (upraw wieloletnie, 
budownictwo zagrodowe), jeżeli w każdej 

chwili zgodnie z Projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. Konieczność realizacji obiektów 

ochrony przeciwpowodziowej na wymie-

nionej w niniejszym piśmie działce nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 

dokumentem. 
Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi. Ponadto zapis Projektu Studium 
dopuszczający realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej na terenach prywatnych 
skutkuje znacznym obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium, zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

1056/225 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

powodziowej z terenu ww.  

działki. 

 

II. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie części terenu rolnego wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z jej 
stanem prawnym, dotychczasowym prze-

znaczeniem i sposobem zagospodarowania. 

Działka ta jest bowiem użytkiem rolnym z 
istniejącą plantacją drzew ozdobnych. 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 

wymogów zapisanych w art. 10 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych oznaczonych literą R 

i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
II. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 
gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. „Tereny użytkowane rolni-

czo (grunty orne, łąki, pastwiska) zgrupo-

wane są natomiast pod nazwą „terenów 
rolniczych”, oznaczonych kolorem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę o zmia-

nę przeznaczenia terenów opisanych w 

Projekcie Studium jako „tereny zieleni 

nieurządzonej” na „tereny rolnicze R”, 

co będzie zgodne z faktycznym ich wyko-

rzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

187 17.05.2013 Swoboda R. 

 

I. 

Na całym obszarze wymienionej w niniej-
szym piśmie działki, Projekt Studium 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej.  

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości i ogranicza jego 

1057/225 ZL, ZR uwaga 

 uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 

 I. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
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Data wpływu 
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Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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nia 
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tu 
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nieru-

chomo-
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

prawa właścicielskie, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (budownictwo 

zagrodowe) zainwestowanie lub sprzedaż 

po korzystnych cenach. Jaka jest bowiem 
trwałość inwestycji (upraw wieloletnie, 

budownictwo zagrodowe), jeżeli w każdej 

chwili zgodnie z Projektem Studium, może 
dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 

realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. Konieczność realizacji obiektów 
ochrony przeciwpowodziowej na wymie-

nionej w niniejszym piśmie działce nie 

została tymczasem uzasadniona żadnym 
dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi. Ponadto zapis Projektu Studium 

dopuszczający realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej na terenach prywatnych 

skutkuje znacznym obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium, zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww.  

działki. 

II. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie części terenu rolnego wymienio-

nej powyżej działki jest niezgodne z jej 
stanem prawnym, dotychczasowym prze-

znaczeniem i sposobem zagospodarowania. 

Działka ta jest bowiem użytkiem rolnym z 
istniejącą plantacją drzew ozdobnych. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 
może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

II. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
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ści, której 
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chomo-
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Powyższe świadczy o niedochowaniu 
wymogów zapisanych w art. 10 pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych oznaczonych literą R 
i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. „Tereny użytkowane rolni-

czo (grunty orne, łąki, pastwiska) zgrupo-

wane są natomiast pod nazwą „terenów 
rolniczych”, oznaczonych kolorem żółtym. 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę o zmia-

nę przeznaczenia terenów opisanych w 

Projekcie Studium jako „tereny zieleni 

nieurządzonej” na „tereny rolnicze R”, 

co będzie zgodne z faktycznym ich wyko-

rzystaniem oraz z istniejącym stanem 

prawnym tych terenów. 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  

 
 

 

 
 

 

 

188 17.05.2013 Swoboda R. 
 

I. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu całości wymienionej 

powyżej działki jest niezgodne z jej stanem 

prawnym i dotychczasowym przeznacze-

niem. Działka ta jest bowiem użytkiem 

rolniczym. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 10 

pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych, oznaczonych literą R 

i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

680/220 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
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uwzględniona 

uwaga nie-
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na 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-

rem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-
nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 

II. 

Na całym obszarze wymienionej w niniej-
szym piśmie działki, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 
uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 
wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-
tem. Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi. Okresowe podtopienia są skut-
kiem obniżenia terenu w wyniku dokonanej 

eksploatacji górniczej. Usuwanie szkód 

górniczych powinno się odbywać w oparciu 
o zapisy Prawa Geologiczno-Górniczego, a 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nie przez wyznaczanie terenów dopuszcza-
jących realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Tereny przeznaczone na realizację celu 
publicznego znajdują się nieraz w odległo-

ści kilkuset metrów od koryta cieku. Należy 

w tym miejscu zadać pytanie, czemu (ko-
mu) ma służyć ustalenie tak dużych obsza-

rów na których dopuszcza się wywłaszcze-

nia dla ochrony przeciwpowodziowej. 
Ponadto zapis Projektu Studium dopuszcza-

jący realizację obiektów celu publicznego w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej na 
terenach prywatnych skutkuje znacznym 

obniżeniem wartości ww. terenów. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

 

III. 

Przedstawienie w Projekcie Studium izoli-

nie dopuszczalnych obniżeń terenu w 

odniesieniu do ww. działki dopuszczające 
osiadania do 2 metrów świadczą o zamiesz-

czeniu w studium wzajemnie sprzecznych 

zapisów, gdyż w przypadku wystąpienia 
maksymalnych dopuszczalnych osiadań na 

przedmiotowej działce dojdzie do zalania 
znacznego jej obszaru. 

 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie w Projekcie Studium osiadań 

terenu nienaruszających stosunków 

wodnych na ww. działce. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

189 17.05.2013 Swoboda R. 
 

I. 
Przedmiotowa działka stanowi część terenu 

(placu) naszego gospodarstwa rolnego. Las 

na ww. działce nie istnieje od co najmniej 
50 lat. W związku z tym w odniesieniu do 

przedmiotowej działki został złożony 

wniosek o jej przekształcenie na tereny 
Usług i Działalności Gospodarczych z 

Towarzyszącą Zabudową. Wniosek ten jak 

wynika z analizy map załączonych do 
Studium został rozpatrzony negatywnie. 

W związku z powyższym wnoszę o po-

nowne rozpatrzenie wniosku uwzględnie-

nie oraz zmianę przeznaczenia na tereny 

Usług i Działalności Gospodarczych z 

Towarzyszącą Zabudową. 

 

II. 

Na całym obszarze wymienionej w niniej-
szym piśmie działki, Projekt Studium 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. Sytuacja taka jest skrajnie 

niekorzystna dla właściciela nieruchomości 

i ogranicza jego prawa właścicielskie, gdyż 
w praktyce uniemożliwia jej trwałe (bu-

downictwo zagrodowe) zainwestowanie lub 

sprzedaż po korzystnych cenach. Jaka jest 
bowiem trwałość inwestycji (upraw wielo-

letnie, budownictwo zagrodowe), jeżeli w 
każdej chwili zgodnie z Projektem Studium, 

może dojść do wywłaszczenia tych terenów 

dla realizacji wspomnianych celów publicz-
nych. Konieczność realizacji obiektów 

ochrony przeciwpowodziowej na wymie-

nionej w niniejszym piśmie działce nie 
została tymczasem uzasadniona żadnym 

500/225 ZL  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

I. 
Działka ewidencyjnie stanowi grunt leśny Ls IV.  

Działka przylega bezpośrednio do cieku, zgodnie z opraco-

waniem ekofizjograficznym tereny położone w dolinach 
cieków  nie są predysponowane do zabudowy. 

Ponadto projekt studium nie ustala przeznaczenia terenów 

usług i działalności gospodarczych z towarzyszącą zabudo-
wą mieszkaniową. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 
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jednostki organizacyjnej i 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dokumentem. 
Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi. Ponadto zapis Projektu Studium 
dopuszczający realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej na terenach prywatnych 
skutkuje znacznym obniżeniem wartości 

ww. terenów. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium, zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

 

III. 
Przedstawienie w Projekcie Studium izoli-

nie dopuszczalnych obniżeń terenu w 

odniesieniu do ww. działki dopuszczające 
osiadania do 1 do 2 metrów świadczą o 

zamieszczeniu w studium wzajemnie 

sprzecznych zapisów, gdyż w przypadku 

wystąpienia maksymalnych dopuszczalnych 

osiadań na przedmiotowej działce dojdzie 

do całkowitego zalania całego jej obszaru. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie w Projekcie Studium osiadań 

terenu nienaruszających stosunków 

wodnych na ww. działce. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. 
Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 

 
 

190 17.05.2013 Swoboda R.,T. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu całości wymienionej 

powyżej działki jest niezgodne z jej stanem 

prawnym i dotychczasowym przeznacze-

niem. Działka ta jest bowiem użytkiem 

609/214 ZR uwaga  

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rolniczym. Powyższe świadczy o niedo-
chowaniu wymogów zapisanych w art. 10 

pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych, oznaczonych literą R 

i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 
nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 
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ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-

rem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 

II. 

Na całym obszarze wymienionej w niniej-
szym piśmie działki, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-
właszczenia tych terenów dla realizacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 
powodzi. Istniejące na części tej terenu 

zalewisko jest skutkiem osiadań poeksploa-

tacyjnych powstałych w wyniku działalno-
ści KW SA KWK Sośnica-Makoszowy. 

Fakt istnienia zalewiska wynika tylko i 

wyłącznie z tego, że Kopalnia nie zrealizo-
wała nałożonych na nią obowiązków w 

zakresie usuwania szkód górniczych. Istnie-

nie przedmiotowego zalewiska należy 
traktować jako naruszenie przez kopalnię 

postanowień obowiązującego Planu Zago-

spodarowania Gminy Gierałtowice, posia-
danej przez Kopalnię Koncesji oraz art. 7 

Prawa Geologicznego i Górniczego. W 

związku z tym, że aktualny stan jest 

sprzeczny z prawem pod żadnym pozorem 

nie może być zalegalizowany w projekcie 

Studium. 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

 

III. 

Przedstawienie w Projekcie Studium izoli-
nie dopuszczalnych obniżeń terenu w 

odniesieniu do ww. działki dopuszczające 

osiadania do 2 metrów świadczą o zamiesz-
czeniu w studium wzajemnie sprzecznych 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zapisów, gdyż w przypadku wystąpienia 
maksymalnych dopuszczalnych osiadań na 

przedmiotowej działce dojdzie do zalania 

znacznego jej obszaru. 

W związku z powyższym wnoszę o do-

puszczenie w Projekcie Studium osiadań 

terenu nienaruszających stosunków 

wodnych na ww. działce. 

 

191 17.05.2013 Swoboda R.,T. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu całości wymienionej 

powyżej działki jest niezgodne z jej stanem 

prawnym i dotychczasowym przeznacze-
niem. Działka ta jest bowiem użytkiem 

rolniczym. Powyższe świadczy o niedo-

chowaniu wymogów zapisanych w art. 10 
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych, oznaczonych literą R 
i kolorem żółtym. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

685/227 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 
studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 
nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-
kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”, oznaczonych kolo-
rem żółtym. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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projek-

tu 

stu-

dium 

dla 
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chomo-

ści, 

której 

do- 
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
II. 

Na całym obszarze wymienionej w niniej-

szym piśmie działki, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionej w 

niniejszym piśmie działce nie została tym-
czasem uzasadniona żadnym dokumentem. 

Działka o której mowa, nigdy nie była 

zalana w wyniku naturalnie występujących 

powodzi. Istniejące na części tej terenu 

zalewisko jest skutkiem osiadań poeksploa-

tacyjnych powstałych w wyniku działalno-
ści KW SA KWK Sośnica-Makoszowy. 

Fakt istnienia zalewiska wynika tylko i 

wyłącznie z tego, że Kopalnia nie zrealizo-
wała nałożonych na nią obowiązków w 

zakresie usuwania szkód górniczych. Istnie-
nie przedmiotowego zalewiska należy 

traktować jako naruszenie przez kopalnię 

postanowień obowiązującego Planu Zago-
spodarowania Gminy Gierałtowice, posia-

danej przez Kopalnię Koncesji oraz art. 7 

Prawa Geologicznego i Górniczego. W 
związku z tym, że aktualny stan jest 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 
została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

sprzeczny z prawem pod żadnym pozorem 
nie może być zalegalizowany w projekcie 

Studium. 

 

W związku z powyższym wnoszę o usu-

nięcie z treści Projektu Studium zapisu 

dopuszczającego realizację obiektów celu 

publicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej z terenu ww. działki. 

192 17.05.2013 Miczka Ł. 
 

I. 
Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych działek jest niezgodne z do-
tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działki te są bo-

wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-
dium jest w tym zakresie również niezgod-

ny ze stanem prawnym tych działek. Po-

wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-
gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

22 ZR uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 
Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-
wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 
okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
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Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 
nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

W związku z powyższym wnoszę, w zakre-
sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 

opisanych w Projekcie Studium jako „tere-
ny zieleni nieurządzonej” na „tereny rolni-

cze”, co będzie zgodne z faktycznym ich 

wykorzystaniem oraz z istniejącym stanem 
prawnym tych terenów. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 
studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  
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II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 
koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 
przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 
przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 
Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

193 17.05.2013 Miczka Ł. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-
bem zagospodarowania. Działki te są bo-

wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-
ny ze stanem prawnym tych działek. Po-

wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

266/163 ZR uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
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cie Studium powinno ponadto odzwiercie-
dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 
terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-
ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 

„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 
oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych”. 

 

 
 



 

 279 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 
II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 
wspomnianych celów publicznych. 

Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 
niniejszym piśmie działkach nie została 

tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 
którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości  10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica  na odcinku od ul. 

Dworskiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m. od 
linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 (Dz.U.2010.102.651 j.t. z późn. zm.)  jest 
budowa oraz utrzymywanie (…)  zbiorników i innych 

urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regula-
cji przepływów i ochronie przed powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów admi-

nistracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t. z późn. zm.)   
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cych powodzi, a tereny przeznaczone na 
realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 
zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 
 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych 

w niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

stanowi, iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieru-
chomości na obszarach przeznaczonych w planach miej-

scowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla 

których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

powodziowej. 

 

194a 

194b 

17.05.2013 Miczka Ł. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-
bem zagospodarowania. Działki te są bo-

wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-
ny ze stanem prawnym tych działek. Po-

wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 
tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 
nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

370/85 

369/85 

ZR 

ZR, WS 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 
mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 
wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
sporządzonym do wykonywanego studium 

Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-
nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  
Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-
nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 

II. 
Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 
projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 
projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 

były zalane w wyniku naturalnie występują-
cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 

nieraz w odległości kilkuset metrów od 
koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 

stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 

oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 
Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-
właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 
rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości 10 m od linii brzegu a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul., Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 
Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 
na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych 

w niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 

195a  Miczka Ł. 

 

I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-
znaczenie terenu (części lub całości) wy-

mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działki te są bo-

wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-
ny ze stanem prawnym tych działek. Po-

wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-
cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-

strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 

Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

1978/277 PU1, 

ZR, D 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty 

rolne, łąki i pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; 

użytki rolne mogą być wykorzystane do celów produkcji 

rolnej i gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-

195b 1269/268 PU1, 
ZR, D 

195c 1268/272 PU1, 

ZR, D 



 

 285 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 
istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 

Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 
Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 

„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-
scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 

granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 
mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych.”  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

W związku z powyższym wnoszę, w 

zakresie wymienionych w niniejszym 

piśmie działek, o zmianę przeznaczenia 

terenów opisanych w Projekcie Studium 

jako „tereny zieleni nieurządzonej” na 

„tereny rolnicze”, co będzie zgodne z 

faktycznym ich wykorzystaniem oraz z 

istniejącym stanem prawnym tych tere-

nów. 

 
II. 

Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 
dopuszcza realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 
Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 

właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 
zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji, jeżeli w każdej chwili, zgodnie z 

projektem Studium, może dojść do wy-

właszczenia tych terenów dla realizacji 

wspomnianych celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem. Działki o których mowa, nigdy nie 
były zalane w wyniku naturalnie występują-

cych powodzi, a tereny przeznaczone na 

realizację celu publicznego znajdują się 
nieraz w odległości kilkuset metrów od 

koryta cieku który ewentualnie mógłby 

zagrażać tym lub sąsiednim terenom. Taki 
stan rzeczy wskazuje na błędną interpretację 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga  

uwzględniona 
częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. 
W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości 10 m od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 
ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2014r.  poz 518)  jest budowa oraz utrzymywanie (…)  

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopa-

trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) ochrona przed  powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz 518)   stanowi, 

iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieruchomości 

na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na 

cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana 

została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przyczyn i skali zagrożenia powodziowego 
oraz błędne przyjęcie stref celu publicznego 

przez twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-
dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-

dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 
w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 

w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych 

w niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 

treści Projektu Studium zapisu dopusz-

czającego realizację obiektów celu pu-

blicznego w zakresie ochrony przeciw-

powodziowej. 
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Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 
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nia 

projek-

tu 
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dium 
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chomo-
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której 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

196 17.05.2013 Kompania Węglowa S.A. 
Oddział KWK „Knurów-

Szczygłowice” 

44-190 Knurów 
ul. Dworcowa 1 

Wnosimy następujące uwagi: 
A. W związku z wygaśnięciem koncesji na 

eksploatację złoża „Knurów” w dniu 

15.04.2020 r. oraz potrzebą opracowania 
Projektu Zagospodarowania Złoża Knu-

rów do głębokości 1250 m wnosimy o 

zrezygnowanie z zawarcia w części 

Projektu Studium i na załącznikach 

mapowych „izolinii dopuszczalnych 

obniżeń trenu do końca okresu konce-

syjnego kopalń. W oparciu o artykuł 23 

punkt 2 podpunkt 2 ustawy Prawo geo-

logiczne i górnicze, udzielanie koncesji 
wymaga uzgodnienia z wójtem wniosku 

koncesyjnego, którego załącznikiem bę-

dzie nowy Projekt Zagospodarowania 
Złoża. Pozostawienie dopuszczalnych 

obniżeń terenu do końca okresu konce-

syjnego kopalni z punktu widzenia 
prawnego, w przypadku kiedy Studium 

stałoby się obowiązującym prawem 

miejscowym, będzie powodem braku 

możliwości zawarcia w nowym Projek-

cie Zagospodarowania Złoża obniżeń 

większych od zawartych w Studium. 
Ograniczy to możliwość kwalifikowania 

do zasobów przemysłowych operatyw-

nych maksymalnie do 2 pokładów pod 
terenami gminy na południe od Potoku 

Gierałtowickiego i pojedynczego pokła-
du pod terenami zabudowanymi gminy 

na północ od potoku Gierałtowickiego. 

Stanowi to naruszenie zasad ochrony za-
sobów złóż kopalin. 

 

B. Wnosimy o wyłączenie „izolinii prze-
kroczeń” z treści i rysunków Projektu. 

   
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

S 
A. 

Skorygowano zapisy części tekstowej studium oraz załącz-

niki graficzne. 
Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do 

końca okresu koncesyjnego 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B. 

Wykreślono izolinie przekroczeń  z rysunku  uwarunkowań. 
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 

 
 

C. Wnosimy o rezygnację w studium ze 

zmiany przeznaczenia dotychczasowych 
terenów rolnych na tereny objęte jed-

nostką terenową MU – położonych na 

wschód od ul. Kolejowej, na południe  
od ul. K. Miarki i za zachów od ul. M. 

Konopnickiej. Wnosimy o zachowanie 

jednostki terenowej R – tereny rolnicze, 
dla której na terenie całej gminy obo-

wiązywałyby dodatkowo następujące 

zasady zagospodarowania przestrzenne-
go: 

- dopuszcza się budowę urządzeń 

ochrony środowiska, regulację wód i 
przepływów, remont i modernizację ist-

niejącej sieci rowów melioracji szczegó-

łowej, 
- dopuszcza się roboty ziemne, w tym 

rekultywacje, które prowadzą do odtwo-

rzenia naturalnego ukształtowania tere-
nu, 

- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich 

obiektów budowlanych oraz ich użyt-
kowania, które są niezgodne z funkcją 

rolniczą strefy lub nie służą jej obsłudze. 
Wnosimy o wprowadzenie dla jednostek 

terenowych ZL – tereny lasów i ZR – 

tereny zieleni nieurządzonej oraz WS – 
tereny wód powierzchniowych na całym 

obszarze gminy następujących zasad za-

gospodarowania przestrzennego: 

- dopuszcza się budowę urządzeń 

ochrony środowiska, regulację wód i 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
C. 

Ograniczono zasięg terenów MU w rejonie ul. K. Miarki, 

ul. Kolejowej i M. Konopnickiej, zmieniono przeznaczenie 
na tereny rolne R. 

W opisie terenów rolniczych R dopuszczono budowę sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń związanych z 
gospodarką wodną, melioracji wodnych, budowli przeciw-

powodziowych. Wprowadzono zapis dopuszczający rekul-

tywacje  terenów. 
Na terenach  oznaczonych ZR  dopuszczono możliwość 

budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, urzą-

dzeń i budowli  związanych z gospodarką wodną, budowli 
przeciwpowodziowych, melioracji wodnej oraz możliwość 

regulacji i przebudowy cieków naturalnych, rowów i kana-

łów  celem zapewniania grawitacyjnego spływu wód do 
istniejących odbiorników. Dodatkowo dopuszczono możli-

wość realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 

regulacji i przebudowy cieków naturalnych, rowów i kana-

łów w odległości 10 m. od linii brzegu a dla potoku Chu-

dowskiego i potoku Jasienica na odcinku od ul. Dworskiej 

do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy – 40m. od linii brzegu – 
w obrębie terenów ZR. 

W zakresie przeznaczenia ZL dopuszczono możliwość 

realizacji urządzeń melioracji wodnych oraz możliwość 
regulacji i przebudowy cieków naturalnych, rowów  i kana-

łów celem zapewniania grawitacyjnego spływu wód do 
istniejących odbiorników. 
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uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przepływów, remont i modernizację ist-
niejącej sieci rowów melioracji szczegó-

łowej, 

- dopuszcza się roboty ziemne, w tym 
rekultywacje, które prowadzą do odtwo-

rzenia naturalnego ukształtowania tere-

nu. 
 

D. Przewiduje się powiększenie niecki 

bezodpływowej objętej granicą sztuczne-
go odwodnienia terenu za pomocą prze-

pompowni wód na rowie Bojkowskim. 

W związku z powyższym sprecyzowano 
następujące wnioski: 

1. wnosimy o rezygnację w Studium ze 

zmiany przeznaczenia dotychczasowych 
terenów rolnych na tereny objęte jed-

nostką terenową MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w rejonie ul. 
Zgrzebnioka i ul. Paderewskiego. W stre-

fie tej wnosimy o zachowanie jednostki 

terenowej R – tereny rolnicze, dla której 

na terenie całej gminy wnosimy o wpisa-

nie dodatkowych zasad zagospodarowa-

nia przestrzennego opisanych w punkcie 
C. ust. 1, podpunktach a,b,c. 

2. Wnosimy o wprowadzenie dodatko-

wych zasad zagospodarowania prze-
strzennego dla jednostki terenowej MU – 

tereny zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej: 

   - dopuszcza się budowę urządzeń 

ochrony środowiska, regulację wód i 
przepływów, remont i modernizację 

sieci, rowów melioracji szczegóło-

wej. 
   -  dopuszcza się roboty ziemne, w tym 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

D. 

W zakresie przeznaczenia MU i ZD dopuszczono możli-
wość regulacji i przebudowy cieków  naturalnych, rowów i 

kanałów celem zapewnienia grawitacyjnego spływu wód do 

istniejących odbiorników. 
Zablokowanie zabudowy na terenie przeznaczonym w 

obowiązującym  planie pod zabudowę skutkuje odpowie-

dzialnością odszkodowawczą gminy w przypadku uchwale-
nia planu (zgodnie  z ustaleniami studium). 
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na 

 

rekultywacje, które prowadzą do od-
tworzenia naturalnego ukształtowa-

nia terenu. 

3. Możliwość przywrócenia grawitacyj-
nych przepływów wód i/lub ograniczenia 

powierzchni niecki bezodpływowej objętej 

granicą sztucznego odwadniania terenu  na 
rowie Bojkowskim wymaga przeznaczenia 

terenu w sąsiedztwie skanalizowanego i 

otwartego rowu Bojkowskiego pod przy-
szłe  poszerzone i pogłębione jego koryto. 

Możliwość obniżenia  przedmiotowego 

poziomu grawitacyjnego odpływu wód z 
niecki o 3 m wiąże się z potrzebą przepro-

wadzenia koryta otwartego o szerokości ok. 

25 m. W związku z powyższym: 
a. wnosimy o wprowadzenie dodatko-

wych zasad zagospodarowania przestrzen-

nego dla jednostki terenowej ZD – tereny 
ogródków działkowych: 

- dopuszcza się budowę urządzeń ochro-

ny środowiska, regulację wód i przepły-

wów, remont i modernizację istniejących 

sieci rowów melioracji szczegółowej, 

- dopuszcza się roboty ziemne, w tym 
rekultywacyjne, które prowadzą do odtwo-

rzenia naturalnego ukształtowania terenu, 

- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich 
obiektów budowlanych oraz ich użytkowa-

nia, które są niezgodne z funkcją rolniczą 
strefy lub nie służą jej obsłudze, 

- dopuszcza się ewentualną nową zabu-

dowę w odległości min. 20 metrów od 
rowu melioracyjnego. 

b. wnosimy o wykreślenie z projektu stu-

dium zawartego w pkt. 2.1.10 p. pkt 2 
dopuszczenia zmiany funkcji terenu z 
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ogródków działkowych na zabudowę 
mieszkaniową, 

c. wnosimy o zmianę punktu 2.1.5 pod-

punktu 3e w zakresie zapisu zagospodaro-
wania jednostki terenowej UP – tereny 

usług publicznych, dla której w celu umoż-

liwienia lokalizacji poszerzonego koryta 
rowu melioracyjnego wnosimy o ograni-

czenie powierzchni zabudowy, która nie 

powinna przekraczać 40% (poza pasem 
ochronnym), 

 

d) Dla niecki bezodpływowej, która po-
wstała w wyniku obniżeń górniczych 

w zlewni rowu Bojkowskiego istnie-

ją dwa kierunki grawitacyjnego od-
pływu wód: naturalny – starym kory-

tem rowu Bojkowskiego oraz drugi 

kierunek – poprzez rów CH-10 na 
Obszarze Górniczym Sośnica III. Ze 

względu na istniejący stosunkowo 

duży spadek przedmiotowego cieku 

oraz brak zurbanizowania sąsiedztwa 

jego koryta, celowym wydaje się: 

●  Dopuszczenie planowego obni-

żania górniczego koryta rowu 

CH-10 oraz w szczególności 

wzniesienia terenowego (+245,0 
m n.p.m.) w rejonie skrzyżowa-

nia dróg Gierałtowickiej i Gli-
wickiej (na Obszarze Górni-

czym Sośnica III). 

●  Zablokowanie w Projekcie Stu-

dium zabudowy we wskazanym 

na mapie pasie o szerokości 

około 30 metrów, które może 
docelowo umożliwić nowy kie-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

runek odwodnienia niecki bezod-
pływowej poprzez wykonanie 

pogłębionego i poszerzonego ko-

ryta rowu CH-10 w połączeniu z 
głębokim skanalizowaniem prze-

dłużenia przedmiotowego rowu 

na zachód od ulic Gierałtowickiej 
i Gliwickiej. 

E. Proponujemy, aby powyższe stało się 

celem polityki środowiskowej i dotyczy-
ło prawa obniżeń górniczych wszyst-

kich dolnych odcinków tych cieków 

melioracji szczegółowej, które posiada-
ją stosunkowo duże spadki podłużne i na 

których w górnych ich odcinkach wy-

stępują zalewiska lub sztucznie utrzy-
mywane niezawodnione niecki. 

F. Prosimy w rozdziale 12 Projektu Studium 

pt. „Obszary problemowe (…)” w punk-
cie 8, wprowadzić dla terenów zabu-

dowanych strefę ochronną cieków me-

lioracji szczegółowej minimum 15 me-

trów od cieku (szerokość strefy 30 me-

trów). 

G. Prosimy o wykreślenie z treści Projek-

tu Studium w rozdziale 12 pt. „Obszary 

problemowe – zagrożenia związane z 

eksploatacją górniczą” treści pozba-
wionej podstaw prawnych zawartej w 

podpunkcie 11: „…Projektowana dzia-

łalność górnicza powinna być dostoso-

wana do kategorii odporności na wpły-

wy eksploatacji górniczej obiektów bu-
dowlanych (istniejących i projektowa-

nych) zlokalizowanych na terenach gór-

niczych i poddanych jej działaniu”. 
Wprowadzenie takiego zapisu ogranicza 
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uwzględniona 
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E. Uwaga ogólna, brak odesłania do konkretnego zapisu 

studium. 
 

 

 
 

 

 
 

F. 

W terenach zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy 
wprowadzono zakaz lokalizacji nowych budynków w 

odległości mniejszej niż 5 m. od krawędzi brzegu. 

 

 

 

G. 
Skorygowano zapisy w zakresie zapewnienia obiektom 

budowlanym odpowiedniej odporności na wpływy projek-

towanej eksploatacji górniczej. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

uprawnienia KW S.A. KWK „Knurów-
Szczygłowice” Ruch Knurów wynikają-

ce z posiadanej koncesji i skutkuje ogra-

niczeniem ilości wybieranych zasobów 
węgla w wyznaczonym koncesją obsza-

rze górniczym, czyniąc niewykonalnym 

obowiązek racjonalnej gospodarki zło-
żem. 

H. Wnosimy o wprowadzenie do Projektu 

Studium ogólnych zapisów dotyczą-

cych terenów górniczych, dopuszczają-

cych możliwość występowania od-

kształceń powierzchni terenu z tytułu 

oddziaływania górniczego osiągają-

cych kategorie wpływów w przedziale 

od I do V. 
I.  Wnosimy o wprowadzenie do Projektu 

Studium zasady dotyczącej kształto-

wania ładu przestrzennego, która do-
puszcza na terenach objętych jednost-

kami terenowymi MU – tereny zabudo-

wy mieszkaniowej i usługowej UP – te-

reny usług publicznych braku zacho-

wania równej linii zabudowy ze 

względu na potrzebę jej lokowania 

poza strefami czynnych liniowych de-

formacji nieciągłych. 

K. Wnosimy o wprowadzenie do rozdziału 
1.2. „Kierunki zmian w strukturze prze-

strzennej gminy” punktu ustalającego 
politykę we wszystkich strefach (A, B, 

C, D), a w szczególności w strefie A – 

osadniczej w zakresie upraszczania 

sposobów i kierunków odwodnienia 

terenu. 
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H.  

Skorygowano zapisy dot. określa kategorii terenu górnicze-
go. 

 

 
 

 

 
I. 

Linia zabudowy zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie 
obowiązkowo określona w planie miejscowym. 

 

 

 

 

 
 

 

K. 
Zapis o upraszczaniu sposobów i kierunków odwodnienia 

jest stwierdzeniem ogólnikowym. Brak merytorycznego 
uzasadnienia i faktycznej potrzeby wprowadzenia takich 

zapisów. 

 

197 17.05.2013 Jastrzębska Spółka Wę- Przedstawiamy uwagi do Projektu Stu-      
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

glowa S.A. 
Kopalnia Węgla  

Kamiennego „Budryk” 

43-178 Ornontowice  
ul. Zamkowa 10 

dium(…) wraz z Prognozą(…). 
I. Do część I Uwarunkowania zagospoda-

rowania przestrzennego, etap II – pro-

jekt studium: 
Na załączniku mapowym nr 3 pt. „Uwa-

runkowania Zagospodarowania Prze-

strzennego – przeznaczenie i zagospoda-
rowanie terenu, komunikacja”: 

1. Oznaczono izolinią przerywaną ko-

loru zielonego o wartości 1 część 
powierzchni terenu zlokalizowaną w 

granicach obszaru górniczego „Or-

nontowice I”, w rejonie na północny-
wschód od sołectwa Chudów, z opi-

sem: „izolinie przekroczonych osia-

dań terenu” – eksploatacja górnicza 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

KWK „Budryk”, prowadzona pod te-

renami Gminy Gierałtowice, nie 
spowodowała przekroczenia osiadań 

dopuszczalnych w obowiązującym 

Miejscowym Planie Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Gierał-

towice i nie narusza ustaleń dotyczą-

cych eksploatacji górniczej w nim 
zawartych. 

2. Wprowadzono treść, w postaci izoli-

nii ciągłych koloru zielonego, z opi-
sem w oznaczeniach: „izolinie do-

puszczalnych obniżeń terenu do 
końca okresu koncesyjnego kopalń 

na podstawie prognozowanych kon-

cesyjnych izolinii osiadań” – przed-
stawiona, w wyżej opisanej postaci 

treść, nie jest prognozą dopuszczal-

nych obniżeń terenu do końca okresu 
koncesyjnego przedstawioną przez 
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I.1 

Wykreślono izolinie przekroczeń  z rysunku  uwarunkowań. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
I.2 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

KWK „Budryk” pismem z dnia 
09.02.2005 r., znak: TMG-

1/5220/03/2005, ani żadną inną pro-

gnozą dotyczącą osiadań powierzch-
ni terenu w okresie koncesyjnym 

wykonaną przez kopalnię. Pocho-

dzenie przedstawionej treści jest nie-
znane i nie wiadomo czego dotyczy. 

3. Wprowadzono treść, w postaci izoli-

nii ciągłych koloru czarnego, z opi-
sem w oznaczeniach: „izolinie osia-

dań koncesyjnych kopalń do 2020 r. 

w metrach (w stosunku do po-
wierzchni terenu w 2010 r.)” – 

przedstawiona, w wyżej opisanej po-

staci treść, jest dla kopalni niezro-
zumiała z uwagi na informacje 

przedstawione w punkcie I. 2 niniej-

szego pisma. 
4. Załącznik nie posiada cech umożli-

wiających określenie stanu aktuali-

zacji podkładu topograficznego. 

 

 

 
 

 

 
 

 
II. Do część 2 Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego z uzasadnieniem przyję-

tych rozwiązań i syntezą ustaleń stu-
dium, etap II – projekt studium: 

1. W rozdziale 3. Zasady ochrony śro-

dowiska i jego zasobów oraz ochro-
ny przyrody, w punkcie 3.2. Ochrona 
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I.3. 

Wykreślono z rysunku uwarunkowań izolinie ciągłe  koloru 

czarnego. 
  

 

 
 

 

 
 

 

I.4. 
Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy , projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy 

topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego lub na kopii mapy topograficznej. 
I taka mapa została pozyskana. 

 

 
 

 
II.1. 

Uzupełniono dane dot. wielkości zasobów udokumentowa-

nych złóż węgla kamiennego „Budryk” zgodnie z informa-
cjami podanymi przez kopalnię. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

złóż kopalin, ograniczono się wy-
łącznie do stwierdzeń ogólnych, że: 

„1) Udokumentowane złoża kopalin 

występują w krajowym rejestrze złóż 
bilansowych („Bilans zasobów złóż 

kopalin w Polsce” – stan na 31 XII 

2011 r. (PIG, PIB, Warszawa 2012). 
2) Udokumentowane złoża kopalin 

wymienione w punkcie 3.2.1., zgod-

nie z przepisami odrębnymi podlega-
ją ochronie.” 

Zgodnie z zapisami: 

– Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w zakresie realizacji 

art. 10, ustęp 1, punkt 11 o brzmie-
niu „W studium uwzględnia się uwa-

runkowania wynikające w szczegól-

ności z występowaniem udokumen-
towanych złóż kopalin oraz zasobów 

wód podziemnych”, 

– Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, 

§6 „Ustala się następujące wymogi 

dotyczące stosowania standardów 
przy zapisywaniu ustaleń części tek-

stowej projektu studium”, w punkcie 
3) „ustalenia dotyczące zasad ochro-

ny środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk powinny zawie-

rać w szczególności wytyczne ich 

określania w planach miejscowych, 
wynikające z potrzeb ochrony śro-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dowiska, o których mowa w art. 72 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

Nr 62, poz. 627, z późn. zm. …)”. W 
art. 72, punkt 1, ustawy Prawo 

ochrony środowiska zapisano „W 

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego za-
pewnia się warunki utrzymania rów-

nowagi przyrodniczej i racjonalną 

gospodarkę zasobami środowiska, w 
szczególności przez: 

1) ustalanie programów racjonalne-

go wykorzystania powierzchni 
ziemi, w tym na terenach eksplo-

atacji złóż kopalin i racjonalnego 

gospodarowania gruntami, 
2) uwzględnianie obszarów wystę-

powania złóż kopalin oraz obec-

nych i przyszłych potrzeb eks-

ploatacji tych złóż. 

W punkcie 4, ww. ustawy, zapisano 

„Wymagania o których mowa w 
ustępach 1) i 2) określa się na pod-

stawie opracowań ekofizjograficz-

nych, stosownie do rodzaju sporzą-
dzanego dokumentu, cech poszcze-

gólnych elementów przyrodniczych i 
ich wzajemnych powiązań”. 

JSW S.A. KWK „Budryk” w piśmie 

l.dz.: TMG.543-9/10 z dnia 08.12. 
2010 r., skierowanym do Wójta 

Gminy Gierałtowice, załączyła mapę 

sytuacyjno-wysokościową po-
wierzchni w skali 1:5000 z progno-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zowanym zasięgiem wpływu i izoli-
niami prognozowanych osiadań pro-

jektowanej docelowo eksploatacji 

górniczej, w celu wypełnienia zapi-
sów wyżej przywołanych aktów 

prawnych, która nie została załączo-

na do projektu studium, ani nie zin-
terpretowana w części tekstowej. Z 

punktu widzenia realizacji obecnych 

inwestycji oraz planowanych kolej-
nych w przyszłości pełna, transpa-

rentna informacja o złożu i skutkach, 

które spowoduje jego eksploatacja, 
jest niezmiernie istotna i potrzebna 

władzom gminy i jej mieszkańcom. 

Ponadto, w projekcie Studium nie 
określono kierunków działań zmie-

rzających do zapewnienia należytej 

ochrony złóż rozumianej jako moż-
liwość stworzenia warunków umoż-

liwiających przedsiębiorcy górni-

czemu racjonalne wykorzystanie ich 

zasobów. Tym samym zapisy Stu-

dium nie spełniają wymogów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 10 ust. 2 punkt 3. 

2. W rozdziale 11. Obszary i tereny 

górnicze oraz obszary dla których 
wyznacza się filary ochronne, punkt 

1, podpunkt 4) brzmi: 
„obszar i teren górniczy „Ornonto-

wice I” ustanowione dla eksploatacji 

złoża „Budryk””……, 
powinien brzmieć: 

„obszar i teren górniczy „Ornonto-

wice I” ustanowione dla wydobywa-
nia węgla kamiennego i metanu jako 
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II.2 

Skorygowano zapisy rozdziału w zakresie obszaru i terenu 

„Ornontowice I”. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

kopaliny towarzyszącej ze złoża wę-
gla kamiennego „Budryk”” ……, 

 

 
3. W rozdziale 12. Obszary problemo-

we – zagrożenia związane z eksploa-

tacją górniczą, w punkcie 9. zapisano 
„Ustala się, że na terenach zabudo-

wanych i przeznaczonych na cele 

budowlane zostaną zachowane przez 
kopalnie warunki ochrony przed 

ujemnym wpływem eksploatacji 

górniczej. Prowadzona profilaktyka 
górnicza powinna zminimalizować 

występowanie deformacji niecią-

głych i tąpnięć, a ewentualne ich 
skutki mają być usuwane na bieżąco; 

zwierciadło wód gruntowych ma być 

utrzymywane naturalnie lub sztucz-
nie poniżej poziomu posadowienia 

budynków”. 

Zwierciadło wód gruntowych może 

ulegać zmianie nie tylko na skutek 

prowadzonej eksploatacji górniczej, 

lecz również na skutek m.in. znaczą-
cych opadów lub prowadzonych in-

nych inwestycji typu: wykopów, ro-

wów melioracyjnych, prowadzonych 
drenaży pod drogi lub inne cele in-

westycyjne. Zapis przedstawiony w 
rozdziale 12 punkt 9 projektu Stu-

dium nakłada na przedsiębiorcę gór-

niczego w sposób jednoznaczny ob-
owiązek utrzymania poziomu wód 

gruntowych poniżej poziomu posa-

dowienia obiektów, na terenach za-
budowanych i przeznaczonych pod 
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częściowo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

II.3 

Wykreślono zapis dotyczący zwierciadła wód gruntowych. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zabudowę, w granicach terenu górni-
czego, nie wykazując związku przy-

czynowo-skutkowego z prowadzoną 

eksploatacją, co stanowi naruszenie 
zapisów Działu VIII – Odpowie-

dzialność za szkody, ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 
górnicze. 

4. W rozdziale 12. Obszary problemo-

we – zagrożenia związane z eksploa-
tacją górniczą, w punkcie 10. zapisa-

no „Ustala się, że na obszarze gminy 

kopalnie zobowiązane są prowadzić 
taką profilaktykę górniczą, aby na 

powierzchni terenu wpływy eksploa-

tacji górniczej charakteryzowały się 
możliwie najniższą kategorią. Pro-

jektowana działalność górnicza po-

winna być dostosowana do kategorii 
odporności na wpływy eksploatacji 

górniczej obiektów budowlanych 

(istniejących) zlokalizowanych na te-

renach górniczych i poddanych jej 

oddziaływaniu”. 

Część powyższego zapisu jest 
sprzeczna z ustaleniami Działu VIII 

– Odpowiedzialność za szkody, a w 

szczególności art. 144 i 150 ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-

giczne i górnicze. Wprowadzenie ta-
kiego zapisu ogranicza uprawnienia 

Przedsiębiorcy górniczego – Ja-

strzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
wynikające z posiadanej koncesji. 

5. Na załączniku mapowym nr 5 pt. 

„Kierunki Zagospodarowania Prze-
strzennego – przeznaczenie i zago-
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II.4 

Skorygowano zapisy w zakresie prowadzenia profilaktyki 

budowlanej. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
II.5 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

spodarowanie terenu, komunikacja” 
wprowadzono treść, w postaci izoli-

nii ciągłych koloru zielonego, z opi-

sem w oznaczeniach: „izolinie do-
puszczalnych obniżeń terenu do 

końca okresu koncesyjnego kopalń 

na podstawie prognozowanych, kon-
cesyjnych izolinii osiadań” – przed-

stawiona, w wyżej opisanej postaci 

treść, nie jest prognozą dopuszczal-
nych obniżeń terenu do końca okresu 

koncesyjnego przedstawioną przez 

KWK „Budryk” pismem z dnia 
09.02.2005 r., znak: TMG-

1/5220/03/2005. Załącznik ten, zwie-

ra w przedmiotowym zakresie, iden-
tyczne błędy jak załącznik mapowy 

nr 3, w części I Uwarunkowania za-

gospodarowania przestrzennego, 
etap II – projekt studium, co opisano 

w punkcie I. 2. niniejszego pisma. 

III. Do prognozy oddziaływania na środowi-

sko do Studium Uwarunkowań i Kie-

runków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Gminy Gierałtowice. 
Na załączniku mapowym pt. „Prognoza 

oddziaływania na środowisko” wprowa-

dzono treść, w postaci izolinii ciągłych 
koloru zielonego, z opisem w oznacze-

niach: „izolinie dopuszczalnych obniżeń 
terenu do końca okresu koncesyjnego 

kopalń na podstawie prognozowanych 

koncesyjnych izolinii osiadań” – przed-
stawiona, w wyżej opisanej postaci 

treść, nie jest prognozą dopuszczalnych 

obniżeń terenu do końca okresu konce-
syjnego przedstawioną przez KWK 
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III. 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do końca 

okresu koncesyjnego kopalń. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

„Budryk” pismem z dnia 09.02.2005 r., 
znak: TMG-1/5220/03/2005. Załącznik 

ten, zawiera w przedmiotowym zakresie, 

identyczne błędy jak załącznik mapowy 
nr 3, w części I Uwarunkowania zago-

spodarowania przestrzennego, etap II – 

projekt studium, co opisano w punkcie I. 
2. niniejszego pisma. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

198 17.05.2013 Kompania Węgla S.A. 

Oddział KWK  

„Sośnica-Makoszowy” 
40-039 Katowice 

ul. Powstańców 30 

Wstęp – uwagi ogólne do projektu studium 

(…) 

1. Przygotowywany dokument zawiera 
wiele sprzeczności, nie uwzględnia w 

żaden, albo w bardzo niewielki sposób 

interesy przedsiębiorców górniczych. 
Projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko jest opracowany tenden-

cyjnie, w sposób marginalizujący możliwo-

ści eksploatacji zasobów węgla pod Gminą 

Gierałtowice. 

2. W dokumencie brak wyraźnego powoła-

nia się na: Art. 72.1, Art. 81.3, Art. 125, 
Art. 126 Prawa ochrony środowiska, Art. 

10.1 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym oraz Art. 1, Art. 26.3, 
Art. 26.4, Art. 95.1, Art. 104.1 Prawa 

geologicznego i górniczego. Niedostosowa-

nie się do wszystkich ww. aktów prawnych 
jest świadomym manipulowaniem przepi-

sami dla osiągnięcia doraźnych korzyści, w 

oderwaniu od obowiązującego prawa, z 

naruszeniem zasad  harmonijnego rozwoju i 

współpracy. 

3. Brak określenia uwarunkowań wynikają-
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uwaga  
nieuwzględ-

niona 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Projekt studium został opracowany zgodnie z ustawą  z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.). 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. 
Nie ma obowiązku przywoływania w projekcie studium 

konkretnych przepisów prawa, przepisy prawa obowiązują  

niezależnie od tego czy będą przywołane w projekcie stu-
dium czy też nie. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cych z występowania terenów górniczych, 
czyli eksploatowanych złóż. Nie podano 

żadnych parametrów złóż ani prognozy 

skutków ich użytkowania. Nie podano 
również warunków ochrony złóż czyli zasad 

racjonalnej gospodarki zasobami. Jest to 

celowe zaniedbanie, które spowoduje 
wprowadzenie w błąd inwestorów, nie 

zdających sobie sprawy ze skutków jakie 

może spowodować ruch czynnych zakła-
dów górniczych. Nie wykorzystano infor-

macji z kopalń, zawartych w projektach 

zagospodarowania złóż (wraz z dodatkami), 
które wraz z udzielonymi koncesjami 

pozwalają właściwie opisać uwarunkowania 

i prognozować skutki eksploatacji. 
4. Ewentualne zastosowanie w praktyce 

warunków opisanych w Rozdz. 12, w 

większości nie wynikających z żadnych 
przepisów, oznacza, że czynne kopalnie 

mają przestać istnieć. Nie podano powo-

dów, dla których należy zamknąć czynne 

kopalnie oraz stosownych uzgodnień z 

właścicielem złóż – Skarbem Państwa. 

5. Zapisy w projekcie Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Gierałtowice wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko są 
dezinformacją wynikającą z pomieszania 

zadań własnych gminy z zadaniami wynika-
jącymi z innych ustaw. Nie zakładają i albo 

nie w pełni umożliwiają, bądź poważnie 

utrudniają podejmowanie skutecznych 
działań z zakresu profilaktyki i usuwania 

szkód spowodowanych ruchem zakładów 

górniczych (zadania przedsiębiorców 
górniczych) oraz ochrony przeciwpowo-

 
uwaga  

uwzględniona  

częściowo 
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3. 

W części tekstowej projektu studium opisano obszary i 

tereny górnicze. Uzupełniono  dane dot. udokumentowa-
nych złóż „Sośnica” i „Makoszowy” zgodnie z informacja-

mi podanymi przez kopalnię. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. 
Studium nie zawiera zapisów o zamknięciu kopalń. Skory-

gowano zapisy rozdziału. 

 

 

 

 
5. 

Wnoszący uwagę nie wskazał, które zapisy studium utrud-

niają prowadzenie profilaktyki i usuwanie szkód.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dziowej (zadania własne gmin). 
6. W ocenie kopalni „Sośnica-Makoszowy” 

przyjęcie Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gierałtowice wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w propono-

wanym kształcie skutkować będzie dla 
mieszkańców wzrostem zagrożenia powo-

dziowego poprzez praktycznie nieskrępo-

wane zwiększanie ilości terenów pod zabu-
dowę oraz zwiększanie ilości terenów pod 

działalność przemysłową. 

7. Dopuszczanie i zwiększanie zakresu 
budownictwa na terenach zagrożonych 

zalaniem w rejonie doliny rzeki Kłodnicy, 

potoku Chudowskiego czy zbiornika Sośni-
ca I wraz z terenami przyległymi jest błędne 

i prowadzi do nie dopuszczalnej dezinfor-

macji inwestorów w zakresie zagrożenia 
powodziowego oraz braku świadomości 

potencjalnego zagrożenia podtopieniami i 

zalaniem przy występujących wezbraniach. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

8. Nie przedstawiono żadnych działań 

(planowanych zamierzeń) gminy, które 
mówiłyby o działalności w zakresie prze-

ciwdziałania powodziom, co jest zadaniem 

własnym gmin. Jest to poważny brak, a 
przedstawianie zadań z zakresu usuwania 
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6. 

Na terenach przeznaczonych do zabudowy wprowadzono 

zapis dot.  konieczności zachowania istniejącego współ-
czynnika spływu i określenia jego parametrów w planach 

miejscowych. 

 
 

 

 
 

 

 
7. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt  11 ustawy o p.z.p. w studium 

uwzględnia się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
Zgodnie z art. 88a ust. 3 prawa wodnego ochronę przed 

powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy te nie zostały 

przekazane przez organ zobowiązany do ich opracowania. 

W rejonie cieków,  w terenach otwartych wyznaczono 

tereny zieleni (ZR) na których dopuszczono możliwość 

realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie regulacji i 

przebudowy cieków naturalnych, rowów i kanałów w 
odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku Chudowskie-

go i potoku Jasienica na odcinku od ul. Dworskiej do ujścia 

potoku do rzeki Kłodnicy 40 m.   

 

 8. 

W projekcie studium wyznaczono tereny budowli przeciw-

powodziowych, obiektów i urządzeń służących ochronie 

przeciwpowodziowej (WP). Na terenach  zieleni (ZR) 

dopuszczono możliwość realizacji inwestycji celu publicz-

nego w zakresie regulacji i przebudowy cieków naturalnych, 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

szkód spowodowanych ruchem zakładów 
górniczych jako zadania z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej (która jest zadaniem 

własnym Gminy) jest błędne, nieuczciwe 
(względem użytkowników powierzchni) i 

niezrozumiałe. 

 
9. Podczas dyskusji publicznej w dniu 4 

kwietnia 2013 roku nie przedstawiono 

szczegółowego odniesienia się do uwag 
wynikających z uzgodnień i opinii, w 

szczególności Dyrektora OUG Gliwice oraz 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach i Śląskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Nie 

podano, które uwagi uwzględniono, a 
których nie uwzględniono i dlaczego. 

 

Ważniejsze dostrzeżone błędy i braki: 

1) Rozdział 12 zatytułowany „Obszary 

problemowe. Zagrożenia związane z eks-

ploatacją górniczą” zawiera dwanaście 

punktów, w których próbuje się dyktować 

kopalniom co mogą, a czego nie mogą, a 
tak naprawdę w przypadku przyjęcia tego 

dokumentu, kopalnie nie mogą prawie 

niczego. Zapisy, w proponowanym kształ-
cie uniemożliwiają ruch jakiegokolwiek 

dużego zakładu górniczego. 

2) Rozdział 12 Punkt 2 – ograniczenie 

kategorii wpływów jest nieuprawnione, 
ponieważ nie wynika to z żadnych przepi-

sów. Prawo geologiczne i górnicze nie 

zabrania projektowania i prowadzenia 
eksploatacji w przypadku zabudowy po-

wierzchni obiektami o kategorii odporności 
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rowów i kanałów. 
 

 

 

 

9. 
Dyskusja publiczna dotyczy rozwiązań przyjętych w projek-

cie studium. 

  
 

 

 

 

 

1) 
Skorygowano zapisy rozdziału. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2) 

Skorygowano zapisy dotyczące kategorii terenu górniczego. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

mniejszej od kategorii projektowanych 
wpływów. Część obiektów (np. basen) 

posiada nawet 4 kategorię odporności 

budowlanej, co nie zostało zauważone. 

3) Rozdział 12 Punkt 3 – ustala się, że 

eksploatacja górnicza pod terenem gminy 
będzie prowadzona w sposób umożliwiają-

cy zachowanie grawitacyjnego spływu wód 

rzeki Kłodnicy i cieków w jej zlewni oraz 

grawitacyjnego spływu wód cieków, rowów 

i urządzeń melioracji szczegółowej. Nie ma 

kopalni, która byłaby w stanie funkcjono-
wać (eksploatować złoża) nie powodując 

skutków na powierzchni. To jest warunek 

nie do spełnienia przez żadną czynną eks-
ploatację. 

 

4) Ustala się, że eksploatacja górnicza pod 

terenem gminy nie będzie stwarzała zagro-
żenia dla bezpieczeństwa powszechnego i 

powodziowego oraz integralności sieci 

technicznej, urządzeń infrastruktury, dróg, 
ulic, urządzeń komunikacji kołowej i linii 

urządzeń kolejowych. Jednocześnie w 

kolejnym punkcie jest napisane, że w 
przypadku wystąpienia zagrożeń należy je 

zabezpieczać. Sformułowania: „zabezpie-

czać skutki wystąpienia zagrożeń”, które 
niezależnie od tego mają być usuwane na 

bieżąco są niejasne, niezrozumiałe i niewąt-
pliwie wadliwe. 

5) „Niedopuszczenie do rozszerzania się 

istniejących i powstawania nowych zale-

wisk, depresji i terenów podtopionych, 

wtórnych zalewisk oraz rozszerzania się 
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3) 
Studium zakłada zachowanie grawitacyjnego spływu wód. 

Nie oczekuje się natomiast braku skutków na powierzchni. 

Tymczasem w uwagach się to utożsamia. Zaistniałe skutki 
(które co do zasady się dopuszcza) nie mogą być takie by w 

efekcie uległy zmianie grawitacyjny spływ wód. Nie do 

zaakceptowania byłaby bowiem sytuacja w której zakłócony 
zostałby np. grawitacyjny spływ wód rzeki Kłodnicy. 

 

 
 

 

 
4) 

Skorygowano zapisy rozdziału. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
5) 

Zapis wprowadzono w celu zapobieżenia zmianom sposobu  

wykorzystywania nieruchomości ustalonym w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dewastacji terenów”. Nie ma eksploatacji, 
która nie powoduje szkód na powierzchni. 

Nie da się w czynnej kopalni spełnić takie-

go warunku. To jest warunek, który mówi, 
że kopalnia musi być zamknięta. 

6) Punkt 9 – „Ustala się, że na terenach 
zabudowanych i przeznaczonych na cele 

budowlane zostaną zachowane przez kopal-

nię warunki ochrony przed ujemnym wpły-

wem eksploatacji. Prowadzona profilaktyka 

górnicza powinna minimalizować wystą-

pienie deformacji nieciągłych i tąpnięć, a 
ewentualne ich skutki mają być usuwane na 

bieżąco. Jednocześnie, zwierciadło wód 

gruntowych ma być utrzymywane natural-
nie lub sztucznie poniżej poziomu posado-

wienia budynków”. Nie wiemy z czego to 

wynika, jak gmina wyobraża sobie dotrzy-
manie takich warunków, w szczególności w 

zakresie utrzymania zwierciadła wód grun-

towych poniżej poziomu posadowienia 

budynków. Są one nie do spełnienia. Wręcz 

przeciwnie, przy projektowaniu obiektów 

budowlanych poziom ich posadowienia 
powinien być dostosowany do występują-

cych warunków terenowych. Zwierciadło 

wód gruntowych może ulegać zmianie nie 
tylko na skutek prowadzonej eksploatacji 

górniczej, lecz również na skutek m.in. 
znaczących opadów lub prowadzonych 

innych inwestycji typu: wykopów, rowów 

melioracyjnych, prowadzonych drenaży pod 
drogi lub inne cele inwestycyjne. Ponadto 

zapis przedstawiony w Części 2 w punkcie 

12, w podpunkcie 9 projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
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go gminy . 
 

 

 
 

 

6) 
Skorygowano zapisy rozdziału. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nia przestrzennego gminy Gierałtowice 
nakłada na przedsiębiorcę górniczego w 

sposób jednoznaczny obowiązek utrzyma-

nia poziomu wód gruntowych poniżej 
poziomu posadowienia obiektów, na tere-

nach zabudowanych i przeznaczonych pod 

zabudowę, w granicach terenu górniczego, 
nie wykazując związku przyczynowo-

skutkowego z prowadzoną eksploatacją, co 

stanowi naruszenie zapisów Działu VIII 
prawa geologicznego i górniczego – Odpo-

wiedzialność za szkody. 

7) Punkt 10 – „Ustala się, że na obszarze 
gminy kopalnie zobowiązane są prowadzić 

taką profilaktykę, aby wpływy eksploatacji 
górniczej charakteryzowały sie możliwie 

najniższą kategorią.” I tak prowadzimy tę 

eksploatację. Jednocześnie żąda się aby 
„projektowana działalność górnicza była 

dostosowana do kategorii odporności na 

wpływy eksploatacji górniczej obiektów 

budowlanych”. Przepisy górnicze – Prawo 

geologiczne i górnicze nie stawia takiego 

wymogu – nie mamy obowiązku spełnienia 
takiego warunku. 

8) Pomimo, że na poprzednich stronach 
pisze się, że w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego będą określa-
ne dopuszczalne obniżenia terenu, to w 

Punkcie 11 Rozdziału 12 pisze się, że 

„osiadania spowodowane eksploatacją 
górniczą nie mogą przekroczyć wielkości 

osiadań terenu określonego w studium”. 

Zatem zamierza się stosować tzw. dopusz-
czalne obniżenia (pojęcie nieznane – nie 

istniejące w żadnym akcie prawnym), 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7) 

Skorygowano zapisy rozdziału. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

8) 
Skorygowano zapisy rozdziału. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

których stosowanie nie wynika z żadnych 
przepisów, co ograniczy możliwości wydo-

bywania kopalin przez przedsiębiorców 

górniczych i będzie określane zarówno w 
studium, jak i w planach miejscowych. Jest 

to nieuprawnione (narusza uprawnienia 

przedsiębiorców górniczych wydobywają-
cych kopaliny na podstawie odrębnych 

ustaw, co nie należy do zadań własnych 

gmin) i niejednoznaczne (ponieważ nie 
podano ich definicji, nie wiadomo który 

dokument ma je określać a także na jakiej 

podstawie i na jakich zasadach będą się one 
zmieniać w przyszłości). 

9) Brak ustalenia realizacji inwestycji celu 
publicznego w niezbędnym zakresie, za-

równo dla zadań związanych z ochroną 

przeciwpowodziową, jak również związa-
nych z usuwaniem szkód górniczych w 

ciekach. Zapewnienie dostępu w celu 

regulacji konkretnych cieków w ramach 

usuwania szkód spowodowanych ruchem 

zakładu górniczego umożliwi prowadzenie 

racjonalnej gospodarki złożem. 
 

Załącznik do pisma TMG/5203/089/2013  

z dnia 15.05.2013 r. 
 

Uwagi Kompanii Węglowej S.A. Oddział 
KWK „Sośnica-Makoszowy” do projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Gie-
rałtowice wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko  

– wyłożenie w dniach 25.03.2013 r. – 
25.03. 2013 r. 
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9) 
W projekcie studium wyznaczono tereny budowli przeciw-

powodziowych, obiektów i urządzeń służących ochronie 

przeciwpowodziowej (WP). Na terenach  zieleni (ZR) 
dopuszczono możliwość realizacji inwestycji celu publicz-

nego w zakresie regulacji i przebudowy cieków naturalnych, 

rowów i kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu a dla 

potoku Chudowskiego i potoku Jasienica na odcinku od ul. 

Dworskiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy 40 m.  od 

linii brzegu. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

związane z naruszeniem interesu prawnego 
i uprawnień wynikających z koncesji na 

wydobywanie węgla kamiennego i metanu z 

pokładów węgla udzielonych Kompanii 
Węglowej S.A. dla złóż „Sośnica” i „Mako-

szowy” w wyniku ewentualnego przyjęcia 

przedmiotowego projektu bez poprawek 
 

Na podstawie art. 11 pkt 11 Ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 

2012.647 z późn. zm.) niniejszym składamy 

następujące uwagi do projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Gierałtowice i 

wnosimy o uwzględnienie zgłoszonych 
uwag i dokonanie w projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Gierałtowice 
wskazanych zmian. 

Uwaga 1) 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

GIERAŁTOWICE Część 1 Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego 

3.2. Zasoby środowiska objęte ochroną, 

obszary i obiekty chronione 
3.2.1. Kopaliny 

„Udokumentowane złoża surowców wystę-
pujące w krajowym rejestrze złóż bilanso-

wych („Bilans zasobów złóż kopalin w 

Polsce” – stan na 31 XII 2011 r., PIG, PIB, 
Warszawa 2012 r.) to: złoża węgla kamien-

nego Budryk, Knurów, Makoszowy i Sośni-

ca oraz metanu towarzyszącego tym złożom 
Budryk, Knurów i Sośnica. Udokumentowa-
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1) 

Uzupełniono  dane dot. udokumentowanych złóż „Sośnica” 

i „Makoszowy” zgodnie z informacjami podanymi przez 

kopalnię. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ne złoża surowców zgodnie z Prawem 
ochrony środowiska art. 125 podlegają 

ochronie”. 

Z informacji zawartych w przywołanym 
Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce 

wynika, że w złożach: „Sośnica”, „Ma-

koszowy” występują zasoby bilansowe 
w ilościach umożliwiających ich dalsze 

(tj. po roku 2020) zagospodarowanie 

górnicze. Uważamy, że w dokumencie 
planistycznym jakim jest Studium, które 

wyznacza cele i kierunki rozwoju gminy 

w długim horyzoncie czasowym dyspo-
zycja wynikająca z art. 10 ust. 1 pkt 10, 

11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym powinna zostać zrealizowana 

poprzez charakterystykę udokumento-

wanych na terenie gminy złóż węgla i 
metanu, w tym takich elementów jak: 

wielkość zasobów (zgodnie z dokumen-

tacją geologiczną), węglozasobność, 

głębokość zalegania. Zadaniem Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Gierał-
towice jest odpowiednie uwzględnienie 

specyficznych uwarunkowań wynikają-

cych z faktu występowania złóż nadają-
cych się do eksploatacji górniczej (sto-

sownie do wymogu Art. 72 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska). 

Żądamy uzupełnienia tej informacji w 
sposób, z którego będzie jednoznacznie 

wynikało, iż są to złoża o charakterze 

perspektywicznym, których eksploatacja 
może być prowadzona w znacznie dłuż-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

szym horyzoncie czasowym niż rok 
2020. 

 

Uwaga 2) 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 
GIERAŁTOWICE Część 1 Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego 

2.1. Uwarunkowania wynikające z Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Śląskiego 

W punkcie 3 (na str. 11) ochrona i wzmoc-
nienie systemu obszarów chronionych i 

wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 

Jako jeden z istotnych celów i kierun-
ków rozwoju gminy Gierałtowice wyni-

kający z uwarunkowań Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego Wojewódz-
twa Śląskiego wskazano „– ochronę wy-

stępowania udokumentowanych zaso-

bów surowców mineralnych”. 

W części 2 Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Gierałtowice, w punkcie 
3.2. Ochrona złóż kopalin zapisano 

1) Udokumentowane złoża kopalin wy-

stępują w krajowym rejestrze złóż bilan-
sowych („Bilans zasobów złóż kopalin 

w Polsce” – stan na 31 XII 2011 r. PIG, 
PIB, Warszawa 2012), 

2) Udokumentowane złoża kopalin wy-

mienione w pkt. 3.2.1, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi podlegają ochronie. 

 

Powyższe zapisy nie wskazują żadnych 
zasad ochrony złóż węgla kamiennego i 
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2) 
Zapisy studium w zakresie ochrony złóż odsyłają do przepi-

sów odrębnych. Tymi przepisami są m.in. :  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowi-
ska, gdzie w art. 125 zapisano, że złoża kopalin podlegają 

ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w 
tym kopalin towarzyszących. Ponadto zgodnie z art. 126 

eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospo-

darczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ogranicza-
jących szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalne-

go wydobycia i zagospodarowania kopaliny, a podejmujący 

eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację 
jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony 

zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie 
prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz 

przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodni-

cze; 

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i 

górnicze i wydane na podstawie tej ustawy koncesje. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

metanu z pokładów węgla (jako kopali-
ny towarzyszącej) pod terenami gminy 

Gierałtowice. Nie sygnalizują też moż-

liwości rozpoznania i dokumentowania 
złóż oraz pozyskania nowych koncesji 

na wydobywanie węgla. 

Zapisy projektu Studium w obecnym 
kształcie nie spełniają wymogu Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, ani 
dyspozycji zawartej w Planie Zagospo-

darowania Przestrzennego Wojewódz-

twa Śląskiego. 
Żądamy uzupełnienie i sprecyzowania 

zasad ochrony złóż węgla kamiennego i 

metanu z pokładów węgla (jako kopali-
ny towarzyszącej) w odniesieniu do te-

renu gminy Gierałtowice, zamiast odwo-

łania do zasad ogólnych. 
 

 

Uwaga 3) 

Należy zgodnie z prawem (Ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Art. 10 p. 1 pp. 11-12) opisać 
uwarunkowania wynikające z występo-

wania udokumentowanych złóż kopalin 

oraz terenów górniczych. Powinno to 
być zrealizowane w formie charaktery-

styki udokumentowanych na terenie 
gminy złóż węgla i metanu, w tym ta-

kich elementów jak wielkość zasobów 

(zgodnie z dokumentacjami geologicz-
nymi oraz projektami zagospodarowania 

złóż wraz z dodatkami), węglozasob-

ność, głębokość zalegania. Wspomniano 
tylko, że na tym terenie KW S.A. posia-
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3) 

Brak podstaw prawnych do wprowadzenia zapisów infor-

mujących użytkowników powierzchni o „możliwości rozpo-
znania, dokumentowania, pozyskiwania koncesji oraz 

eksploatacji zasobów złóż znajdujących się na obszarze 

Gminy Gierałtowice. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o p.z.p. w studium uwzględnia się uwarunkowania wynika-

jące z występowania udokumentowanych  złóż kopalin,  
zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Uzupełniono dane dot. udokumentowanych złóż „Sośnica” i 
„Makoszowy”, zgodnie z informacjami podanymi przez 

kopalnię. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

da koncesję do 2020 roku. Brak w tym 
miejscu zapisów o możliwości rozpo-

znania i dokumentowania złóż oraz po-

zyskania koncesji w przyszłości oraz 
eksploatacji i jej możliwych wpływów 

na powierzchnię po 2020 roku, a prze-

cież studium jest opracowywane bez 
określenia terminu obowiązywania. 

Żądamy wprowadzenia zapisów infor-

mujących użytkowników powierzchni o 
„możliwości rozpoznania, dokumento-

wania, pozyskiwania koncesji oraz eks-

ploatacji zasobów złóż znajdujących się 
na obszarze Gminy Gierałtowice, aż do 

wyeksploatowania ich zasobów w spo-

sób ekonomicznie uzasadniony”. 
 

 

Uwaga 4) 
CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 

w punkcie 12 OBSZARY 
PROBLEMOWE – ZAŁOŻENIA 

ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ 

GÓRNICZĄ w podpunkcie 11 stwier-
dzono: „… Osiadania spowodowane 

eksploatacją górniczą nie mogą przekra-
czać wielkości osiadań terenu, określo-

nych w Studium”. 

Określone w projekcie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Gierałtowice 

osiadania terenu zostały wyznaczone 
metodą nie mająca uzasadnienia w wie-
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4) 

Z projektu studium wykreślono zapisy dot. dopuszczalnych 

wielkości osiadań spowodowanych eksploatacją górniczą. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dzy i w praktyce w zakresie ochrony te-
renów górniczych oraz prognozowania 

wpływów eksploatacji górniczej na po-

wierzchnię terenu. 
Z porównania: lokalizacji, kształtu, 

wielkości parcel eksploatacji i grubości 

wybieranych pokładów w latach 2005-
2011 oraz „mechanicznie obliczonych” 

obniżeń za ten sam okres wynika, że nie 

odpowiadają one zakresowi dokonanej 
eksploatacji. O istotnych błędach popeł-

nionych przez autorów obliczeń świad-

czą następujące przykłady: 
a) W obszarze położonym w północnej 

części Przyszowic przeprowadzono 

eksploatację ściany 1C9w w pokła-
dzie 414/2 o grubości 2,0 m, a na 

wschód – ściany 5C8w (pokład 

409/1 o grubości 1,85 m) i 7C8w 
(pokład 408/4 o grubości 3,2 m). 

Można zauważyć, że nad ścianą 

1C9w oraz pomiędzy wymienionymi 

ścianami wyliczone przez GeoCad 

obniżenia wynoszą do 3,0 m. Wy-

branie dwumetrowej warstwy w gó-
rotworze na dużej głębokości nie 

mogło spowodować obniżenia po-

wierzchni o 50% większego niż gru-
bość wyeksploatowanego pokładu. 

b) W obszarze pomiędzy Gierałtowi-
cami i Przyszowicami, na północny 

zachód od ul. Gierałtowickiej, w re-

jonie szlaku PKP, gdzie eksploato-
wano ścianę 8C9z w pokładzie 408/1 

o grubości 1,85 m. Wykazane przez 

GeoCad obniżenia wynoszą ponad 
3,0 m, ponadto rozkład obniżeń nie 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

koresponduje z kształtem i położe-
niem ściany. 

c) W obszarze położonym na granicy 

Gierałtowic i Knurowa, w rejonie 
ulic Korfantego i Topolowej. Prze-

prowadzono tam eksploatację ściany 

I100 (pokład 408/1 o grubości 2,15 
m) oraz ścian 6D7z i 7D7z (pokład 

407/2 o grubości  

2,3-2,9 m). Natomiast na mapie 
GeoCad obliczone obniżenia wyno-

szą w tych rejonach odpowiednio: 

powyżej 5,0 m, 5,0 m i około 3,5 m. 
Zatem obniżenia są nawet ponad 

dwukrotnie większe niż wysokość 

wybranej warstwy. 
d) Na granicy Przyszowic i Paniówek – 

ul. Gliwicka, rejon eksploatacji ścian 

h45, h46 i h47 w pokładzie 405/1 i 
ściany i59 w pokładzie 405/2, 

na końcowym, północnym wybiegu 

parcel eksploatacyjnych nie wykaza-

no występowania obniżeń po-

wierzchni. 

Stawianie nieuzasadnionych warunków 
w zakresie wielkości dopuszczalnych 

przez gminę osiadań ujętych w projekcie 

Studium uniemożliwia eksploatację złóż 
w zakresie wynikającym z już posiada-

nych koncesji, w sposób zapewniający 
dochowanie wymogu racjonalnej go-

spodarki zasobami złóż, który wynika z 

przepisów: art. 126 ust. 1 Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-

dowiska, art. 26 ust. 3 oraz art. 108 ust. 

2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Pra-
wo geologiczne i górnicze. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Należy wskazać, iż w projekcie Studium 
posłużono się pojęciem tzw. „dopusz-

czalnych osiadań”, podczas gdy pojęcie 

to nigdzie nie jest zdefiniowane i nie 
wynika ono z żadnego z aktów praw-

nych, tym samym brak jest podstaw 

prawnych do ograniczania w takich spo-
sób uprawnień wynikających 

z posiadanych koncesji. Należy także 

wskazać, iż nawet sam projekt Studium 
nie określa co należy rozumieć pod tym 

pojęciem, ani w jaki sposób zostały 

ustalone wartości tzw. „dopuszczalnych 
osiadań”. 

Prognozy oddziaływania eksploatacji 

górniczej na powierzchnię są pochodną 
aktualnego stanu rozpoznania warunków 

zalegania i zasobności złóż. Z tego też 

względu dokumenty planistyczne przed-
siębiorcy górniczego, w oparciu o które 

jest planowany i prowadzony ruch za-

kładu górniczego (dokumentacje geolo-

giczne, projekty zagospodarowania złóż 

i plany ruchu) wymagają okresowych 

aktualizacji, w miarę pozyskiwania no-
wej wiedzy o budowie geologicznej zło-

ża i warunkach jego eksploatacji. Nie 

jest zatem możliwe i precyzyjne okre-
ślenie w drugim przedziale czasu 

wskaźników charakteryzujących wpły-
wy eksploatacji górniczej na powierzch-

nię terenu. Prognozy szczegółowe de-

formacji powierzchni terenu wykonuje 
się tylko w przypadkach wysokiego 

stopnia rozpoznania warunków geolo-

giczno-górniczych i dla stosunkowo 
krótkich przedziałów czasu. Wyróżni-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

kiem poprawnie sporządzonej prognozy 
jest także określenie jej błędu (czego nie 

sposób doszukać się w treści projektu 

Studium). Ustalenie w projekcie Stu-
dium wielkości przyszłych osiadań tere-

nu jest zabiegiem precedensowym, nie 

mającym oparcia w przepisach prawa, 
który może stać się przeszkodą w racjo-

nalnym gospodarowaniu zasobami śro-

dowiska, w szczególności zasobami ko-
palin będących własnością Skarbu Pań-

stwa. 

Precyzyjne określenie zmieniających się 
w czasie, w zależności od szczegółowe-

go rozpoznania złoża, prognozowanych 

wpływów eksploatacji górniczej (w tym 
osiadań terenu) może uniemożliwić 

w przyszłości prowadzenie racjonalnej 

gospodarki złożem. Ze względu na po-
wyższe obniżenia (zarówno prognozo-

wane, jak i rzeczywiste) nie mogą być 

barierą dla wydobywania kopalin. 

Żądamy wykreślenia Punktu 11 w 

brzemieniu „osiadania spowodowane 

eksploatacją górniczą nie mogą prze-
kroczyć wielkości osiadań terenu okre-

ślonego w studium”, względnie zastą-

pieniu go zapisem, że „prognozowane 
wpływy działalności górniczej przed-

stawione są na załącznikach mapowych 
w formie prognozowanych kategorii 

wpływów (terenu górniczego)”. 

Żądamy równocześnie usunięcia war-
stwic prognozowanych obniżeń przed-

stawianych na Rysunkach: 

– Rysunek 1. Uwarunkowania zagospo-
darowania przestrzennego – przezna-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

czenie i zagospodarowanie terenu, ko-
munikacja, skala 1:10 000 (załącznik nr 

3), 

– Rysunek 3. Kierunki zagospodarowa-
nia przestrzennego – struktura funkcjo-

nalno-przestrzenna, skala 1:10 000 (za-

łącznik nr 5), 
– Rysunek „Prognoza oddziaływania na 

środowisko”, 

jako nie mających uzasadnienia oraz 
wobec braku podstaw prawnych do ich 

wprowadzenia. 

 
Uwaga 5) 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium w punkcie 2.5. Wytyczne do 
planów miejscowych stwierdzono m.in., że: 

„W miejscowych planach zagospodaro-

wania przestrzennego należy ustalić: 

(…) 3) dopuszczalne wielkości osiadania 

terenu spowodowane eksploatacją gór-

niczą”. 
W związku z uwagą nr 4 żądamy wy-

kreślenia dyspozycji o treści: „w miej-

scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego będą określane dopusz-

czalne obniżenia terenu”. Żądamy usu-
nięcia z projektu Studium zapisów doty-

czących tzw. „dopuszczalnych osiadań” 

oraz wszystkich zapisów, które w swej 
treści odnoszą do tego pojęcia. 

 

 
Uwaga 6) 
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5) 

Skorygowano zapisy rozdziału. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 
studium w punkcie 12 OBSZARY 

PROBLEMOWE – ZAGROŻENIA 

ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ 
GÓRNICZĄ w podpunkcie 10 w zdaniu 2 

zawiera wymóg o treści: „Projektowana 

działalność górnicza powinna być dostoso-
wana do kategorii odporności na wpływy 

eksploatacji górniczej obiektów budowla-

nych”. 
Pominięcie możliwości prowadzenia 

profilaktyki budowlanej faktycznie wy-

klucza prowadzenie eksploatacji. Zasto-
sowanie terminu „obiekt budowlany” 

skutkuje dla kopalni koniecznością oce-

ny kategorii odporności budowli (np. 
składowiska odpadów), obiektów małej 

architektury (np. figur, ogrodzeń, śmiet-

ników itp.), co w praktyce jest nieuza-

sadnione i często niewykonalne. W stu-

dium winna być  

dopuszczona możliwość profilaktyczne-
go zabezpieczenia obiektów budowla-

nych. 

Powyższy wymóg nie znajduje oparcia 
w przepisach Ustawy prawo geologiczne 

i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. i ak-
tach wykonawczych do tejże ustawy, ani 

w przepisach Ustawy prawo budowlane. 

Żądamy skreślenia zdania 2 w podpunk-
cie 10 – „Projektowana działalność gór-

nicza powinna być dostosowana do ka-

tegorii odporności na wpływy eksploat-
acji górniczej obiektów budowlanych”. 

uwaga  
uwzględniona  

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Skorygowano zapisy rozdziału. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
Uwaga 7) 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 
W punkcie 12 OBSZARY  

PROBLEMOWE – ZAGROŻENIA 

ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ 
GÓRNICZĄ w podpunkcie 2 określono 

następującą zasadę ochrony obszaru gminy 

przed skutkami eksploatacji górniczej: 
„Na terenie kościoła parafialnego w Pa-

niówkach oraz szkoły i basenu w Paniów-

kach wpływy eksploatacji górniczej nie 
mogą przekraczać II kategorii”. 

Jest to ustalenie nieuzasadnione, w 

szczególności w odniesieniu do basenu, 
który w trakcie budowy został zabezpie-

czony na wpływy IV kategorii terenu 

górniczego i przystosowany do rektyfi-

kacji w związku z możliwością wystą-

pienia takich wpływów oraz deformacji 

nieciągłych. Nakłady poniesione na od-
powiednią profilaktykę budowlaną zo-

stały gminie zrefundowane przez przed-

siębiorcę górniczego. 
Żądamy odstąpienia od przedmiotowego 

zapisu w projekcie Studium… 
 

 

Uwaga 8) 
CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 
przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona  

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
uwaga  

nieuwzględ-

niona 
 

 
7) 

Skorygowano  zapisy dot. kategorii terenu górniczego. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

8) 
Studium zakłada zachowanie grawitacyjnego spływu wód. 

Nie oczekuje się natomiast braku skutków na powierzchni. 

Tymczasem w uwagach się to utożsamia. Zaistniałe skutki 
(które co do zasady się dopuszcza) nie mogą być takie by w 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

studium 
W punkcie 12 OBSZARY PROBLEMOWE 

– ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ w pod-
punkcie 3 

„Ustala się, że eksploatacja górnicza pod 

terenem gminy będzie prowadzona w 
sposób umożliwiający zachowanie grawita-

cyjnego spływu wód rzeki Kłodnicy i 

cieków w jej zlewni oraz grawitacyjnego 
spływu wód, cieków, rowów i urządzeń 

melioracji szczegółowych”. 

W świetle stanu faktycznego, tj. funk-
cjonowania licznych przepompowni 

wód opadowych na obszarze gminy Gie-

rałtowice warunek ten jest niemożliwy 
do zrealizowania. 

Stąd też żądamy zmiany zapisu na na-

stępujący: „Ustala się, że eksploatacja 
górnicza pod terenem gminy będzie 

prowadzona w sposób umożliwiający 

zachowanie grawitacyjnego spływu wód 

cieków i rowów w zlewni rzeki Kłodni-

cy z możliwością grawitacyjnego spły-

wu wód do istniejących i projektowa-
nych przepompowni”. 

 

Uwaga 9) 
CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 
W punkcie 12 OBSZARY PROBLEMOWE 

– ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ w pod-
punkcie 6 określono następującą zasadę:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

uwaga  
nieuwzględ-

niona 

 
 

 

 
 

efekcie uległ zmianie grawitacyjny spływ wód. Nie do 
zaakceptowania byłaby bowiem sytuacja w której zakłócony 

zostałby np. grawitacyjny spływ wód rzeki Kłodnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) 

Zapis wprowadzono w celu zapobieżenia zmianom sposobu  
wykorzystywania nieruchomości ustalonym w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

„Niedopuszczenie do rozszerzania się 
istniejących i powstawania nowych zale-

wisk, depresji i terenów podtopionych 

wtórnych zalewisk oraz rozszerzania się 
dewastacji terenów”. 

Każda eksploatacja podziemna złoża 

powoduje przekształcenia morfologii 
powierzchni terenu, mające wpływ na 

stosunki wodne na powierzchni terenu 

oraz w I zwierciadle wód podziemnych. 
Uważamy, że w warunkach Gminy Gie-

rałtowice istnieje wręcz potrzeba wyko-

rzystania istniejących zbiorników wod-
nych dla uzyskania dodatkowej retencji 

wód, w ramach tworzenia niezbędnego 

systemu ochrony przeciwpowodziowej 
gminy. 

Żądamy skreślenia zapisu „Niedopusz-

czenie do rozszerzania się istniejących i 
powstawania nowych zalewisk, depresji 

i terenów podtopionych, wtórnych zale-

wisk oraz rozszerzania się dewastacji 

terenów” i wprowadzenie w jego miej-

sce zapisu „Dopuszcza się czasowe roz-

szerzanie się istniejących i powstawanie 
nowych zalewisk, depresji i terenów 

podtopionych, powstających w wyniku 

prowadzonej eksploatacji, pod warun-
kiem zapewnienia odpowiedniej kontroli 

ich zasięgu i zagrożenia zalaniem obiek-
tów budowlanych. Nie dopuszcza się do 

dewastacji terenów”. 

 
 

 

 
Uwaga 10) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

10) 
Pozbawienie możliwości zabudowy terenów przeznaczo-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 
studium 

W punkcie 12 OBSZARY PROBLEMOWE 

– ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 
EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ w pod-

punkcie 8 ustala się, że 

„W celu umożliwienia robót hydrotechnicz-
nych konieczność utworzenia i utrzymania 

stref ochronnych od cieków wodnych, w 

obrębie których zabrania się lokalizacji 
nowych budynków: dla rzeki Kłodnicy – 

min. 100 m od krawędzi brzegu, dla pozo-

stałych cieków 50 m od krawędzi brzegu w 
terenach otwartych i min. 5 m w terenach 

zabudowanych i przeznaczonych do zabu-

dowy”. 
W warunkach istniejącego (i dobrze 

przez Gminę rozpoznanego zagrożenia 

powodziowego, w sytuacji prowadzonej 

i planowanej eksploatacji złóż węgla 

kamiennego skutkującej zmianami 

ukształtowania rzeźby terenu, wyzna-
czenie jedynie 5 metrowego pasa od 

krawędzi brzegu wolnego od zabudowy 

w terenach przeznaczonych do zabudo-
wy jest dalece niewystarczające dla za-

pewnienia możliwości wykonywania 
robót hydrotechnicznych związanych 

np. z koniecznymi regulacjami cieków. 

Żądamy zwiększenia minimalnej szero-
kości takiego pasa od krawędzi cieków i 

rowów melioracyjnych co najmniej do 

szerokości 15 m z każdej strony cieku 
(rowu). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nieuwzględ-
niona 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

nych w obowiązującym planie pod zainwestowanie w 
przypadku uchwalenia planu (zgodnie z ustaleniami stu-

dium) skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodo-

wawczą gminy na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

 
Uwaga 11) 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 

przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 
W punkcie 7 INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO w podpunktach 7.1 i 7.2 

nie wyszczególniono imiennie, w odróżnie-
niu od pozostałych inwestycji, kluczowych 

inwestycji w zakresie regulacji i przebudo-

wy cieków. 
Brak takich zapisów może znacząco 

utrudnić lub opóźnić naprawy szkód 

górniczych, w tym w rejonach uciążli-
wych dla użytkowników powierzchni. 

Nie usunięcie szkód w ciekach i w grun-

tach podtopionych pozbawi użytkowni-
ków tych gruntów możliwości ich użyt-

kowania zgodnie z przeznaczeniem, a 

przedsiębiorcę możliwości eksploatacji 

kopalin. Uszczegółowienie listy inwe-

stycji hydrotechnicznych będących in-

westycjami celu publicznego może 
przyczynić się do ich sprawnej realiza-

cji, szczególnie w sytuacji pojawiają-

cych się problemów z uzyskaniem praw 
do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane. Celowe jest wprowa-
dzenie zapisów o realizacji inwestycji 

celu publicznego nie tylko na potoku 

Chudowskim, ale wszędzie tam gdzie 
występuje i może występować zagroże-

nie, po to żeby była możliwość skutecz-

nego ingerowania i ochrony mieszkań-
ców przed zagrożeniem podtopieniami, 

 
 

 

uwaga  
uwzględniona  

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
11) 

Na terenach zieleni (ZR) przyległych do cieków dopuszczo-

no możliwość realizacji inwestycji celu publicznego w 
zakresie regulacji i przebudowy cieków naturalnych, rowów 

i kanałów w odległości 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i potoku Jasienica na odcinku od ul. Dwor-
skiej do ujścia potoku do rzeki Kłodnicy 40 m.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zagrożeniem powodziowym lub nad-
miernym zawodnieniem gruntu. 

Żądamy wprowadzenia stosownych za-

pisów dotyczących realizacji inwestycji 
celu publicznego na wszystkich ciekach 

wodnych łącznie z ich literalnym wy-

szczególnieniem, np.: 
Przez dodanie w podpunkcie 7.2. Ustala 

się następującą listę przedsięwzięć, słu-

żących realizacji lokalnych celów pu-
blicznych: zapisu o następującej treści: 

„9) regulację i przebudowę potoków: 

Chudowskiego, Cienka, Gierałtowickie-
go, Ornontowickiego, Jasienica, Promna 

oraz ważniejszych rowów:  

CH-1, CH-2, CH-2a, CH-4, CH-7, CH-
10 oraz pozostałych, w obrębie natural-

nych dolin rzecznych oraz terenów bez-

pośrednio do nich przyległych”. 
 

 

Uwaga 12) 

CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 
przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 

W punkcie 12 OBSZARY PROBLEMOWE 
– ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ w pod-
punkcie 9 określono m.in. następującą 

zasadę: 

(…) zwierciadło wód gruntowych ma być 
utrzymywane naturalnie lub sztucznie 

poniżej poziomu posadowienia budynków. 

Nakłada ona na przedsiębiorcę górni-
czego w sposób jednoznaczny obowią-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

12) 

Skorygowano zapisy rozdziału. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zek utrzymania poziomu wód grunto-
wych poniżej poziomu posadowienia 

obiektów, na terenach zabudowanych i 

przeznaczonych pod zabudowę, w gra-
nicach terenu górniczego, nie wykazując 

związku przyczynowo-skutkowego z 

prowadzoną eksploatacją, co stanowi 
naruszenie zapisów Działu VIII prawa 

geologicznego i górniczego – Odpowie-

dzialność za szkody. 
Żądamy skreślenia zdania 2 w podpunk-

cie 9 – „zwierciadło wód gruntowych 

ma być utrzymywane naturalnie lub 
sztucznie poniżej poziomu posadowie-

nia budynków”. 

 
Uwaga 13) 

Oczekujemy dokonania takich zapisów w 

studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Gie-

rałtowice, które umożliwiłyby wprowadze-

nie w życie wniosków z opracowania, 

którego tytuł brzmi: „Ekspertyza dotycząca 

możliwych do przeprowadzenia działań 

hydrotechnicznych mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów położo-

nych na obszarach górniczych w gminie 

Gierałtowice, miasta Zabrze oraz w dal-
szym biegu rzeki Kłodnicy na terenie 

miasta Gliwice”, która przewiduje realizację 
istotnej części zadań na terenie Gminy 

Gierałtowice. 

Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w obecnym brzmieniu nie 

zawiera zapisów umożliwiających reali-
zację większości wniosków z tego opra-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
13) 

Zapisy ekspertyzy mają odzwierciedlenie  w zapisach 

studium. Na podstawie ekspertyzy wyznaczono m.in.  tereny 
(WP) na których dopuszcza się możliwość realizacji budow-

li przeciwpowodziowych, obiektów i urządzeń służących 

ochronie przeciwpowodziowej. W ramach inwestycji celu 

publicznego dopuszczono możliwość regulacji i przebudo-

wy cieków naturalnych, rowów i kanałów, w odległości 10 

m. od linii brzegu a dla potoku Chudowskiego i potoku 
Jasienica na odcinku od ul. Dworskiej do ujścia potoku do 

rzeki Kłodnicy 40 m. od linii brzegu – w obrębie terenów 

ZR. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

cowania. Uważamy, że w interesie gmi-
ny i działających na jej terenie przedsię-

biorców górniczych w Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gierałtowice na-

leżałoby uwzględnić wnioski zawarte w 

tym opracowaniu. Ważniejsze tezy to: 
– najlepszym rozwiązaniem jest realiza-

cja działań mających na celu zwiększe-

nie retencyjności zlewni i spowolnienie 
spływu wód w zlewni. 

– planowane inwestycje wymagają wią-

żących uzgodnień z przedsiębiorcami 
górniczymi. 

– realizacja zbiorników retencyjnych 

mokrych i suchych jest rozwiązaniem 
zgodnym z nadrzędną intencją działań 

przeciwpowodziowych. Budowa tych 

obiektów pozwoli na przechwycenie 
znacznych ilości wód. 

– wybudowanie wszystkich zbiorników 

nie będzie stanowić wystarczającej 

ochrony i należy wdrażać również inne 

rozwiązania, np.: Pogłębienie (regula-

cja) potoku Chudowskiego. 
– uwarunkowania terenowe gminy nie 

dają możliwości zastosowania innych, 

np. w pełni grawitacyjnych rozwiązań w 
zakresie obiektów hydrotechnicznych. 

 
Uwaga 14) 

Oczekujemy wyznaczenia kierunków 

działań Gminy Gierałtowice z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej, w ra-

mach zadań własnych  i ich sprecyzo-

wania. Możliwości sprawnej realizacji 
proponowanych działań przeciwpowo-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

uwaga  

uwzględniona  
częściowo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

14) 
W projekcie studium wyznaczono tereny budowli przeciw-

powodziowych, obiektów i urządzeń służących ochronie 

przeciwpowodziowej (WP) a ponadto wprowadzono zapis o 
konieczności zachowania istniejącego współczynnika 

spływu i określenia jego parametrów w planach miejsco-

wych. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dziowych na terenie gmin leżących 
w zlewni Kłodnicy umożliwia ustawa z 

dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych za-

sadach przygotowania do realizacji in-
westycji w zakresie budowli przeciw-

powodziowych, która określa zasady i 

warunki przygotowania inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodzio-

wych. Ustawa ta przyznaje stosowne 

uprawnienia jednostkom samorządu te-
rytorialnego, natomiast nie przewiduje 

ich w odniesieniu do przedsiębiorców 

górniczych. 
 

Uwaga 15) 

Oczekujemy przygotowania i systemo-
wego wdrażania programu gospodarki 

wodami deszczowymi na obszarze gmi-

ny Gierałtowice i poszczególnych zlew-
ni połączonego z planowaniem prze-

strzennym. 

 

Uwaga 16) 

Oczekujemy wprowadzenia zapisu obli-

gującego do współdziałania z użytkow-
nikami istniejących systemów pompow-

ni, np. przedsiębiorstwami górniczymi 

oraz systemowego wprowadzenia do 
procesu planowania przestrzennego pro-

blematyki ochrony przeciwpowodzio-
wej. 

 

Uwaga 17) 
Oczekujemy, zgodnie z rekomendacją 

GIG zawartą w Ekspertyzie przywołanej 

w Uwadze nr 12, wskazania w Studium 
obszarów przeznaczonych do wyłącze-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

nieuwzględ-

niona 
 

 

 
 

 

 

 

uwaga 

nieuwzględ-
niona 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

15) 
Program gospodarki wodami deszczowymi nie dotyczy 

przedmiotu studium. 

Wprowadzono zapis o konieczności zachowania na terenach 
przeznaczonych do zabudowy istniejącego współczynnika 

spływu i określenia jego parametrów w planach miejsco-

wych 
 

 

 

16) 

Kwestia współdziałania nie należy do przedmiotu studium. 

 
 

 

 
 

 
 

 

17) 
Dna dolin w przeważającej części w projekcie studium 

stanowią tereny  zieleni  (ZR), projekt studium zakłada na 

tych terenach jedynie utrzymanie istniejącej zabudowy z 
możliwością jej rozbudowy i przebudowy, wyklucza się 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

nia z zabudowy z uwagi na przewidy-
wane wpływy eksploatacji górniczej, 

szczególnie w dolinach cieków lub w 

ich sąsiedztwie z uwagi na istniejące i 
przewidywane zagrożenie powodziowe, 

dążenie określenia działań zmierzają-

cych do minimalizowania uszczelniania 
powierzchni zlewni, podejmowania ini-

cjatyw rewitalizacyjnych na terenach 

poprzemysłowych celem ochrony tere-
nów zielonych, a także zakazu zabudo-

wy w dolinach rzecznych i na terenach 

bezpośrednio do nich przyległych oraz 
wszelkich form uszczelniania terenu 

z wyjątkiem zagospodarowania hydro-

technicznego dolin. Oczekujemy wy-
znaczenia obszarów w dolinach cieków i 

w ich sąsiedztwie przeznaczonych do 

wyłączenia zabudowy, zarówno w chwi-
li obecnej, jak również w przyszłości, 

gdy zmiany ukształtowania terenu w 

wyniku działalności przedsiębiorców 

górniczych będą postępować. Proponu-

jemy utrzymanie zapisów z obowiązują-

cego Studium uwarunkowań… (kwie-
cień 2000 r.) zawierających wskazanie 

(dla mpzp) „kierunków uporządkowania 

gospodarki przestrzennej terenów górni-
czych, a w tym: – wskazanie terenów 

intensywnej działalności górniczej do 
wyłączenia z zainwestowania,  

– wskazania terenów o ograniczonej 

działalności górniczej (malejący wpływ 
na powierzchnię)”. 

 

 
Uwaga 18) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

natomiast możliwość realizacji nowej zabudowy. 
Pozbawienie możliwości zabudowy terenów przeznaczo-

nych w obowiązującym planie pod zainwestowanie w 

przypadku uchwalenia planu (zgodnie z ustaleniami stu-
dium) skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodo-

wawczą gminy na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przedsiębiorca górniczy nie wyraził woli zrekompensowa-

nia roszczeń powstałych z tego tytułu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
18) 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Oczekujemy zaznaczenia na mapach i 
opisanie w tekście „tereny depresyjne i 

niecki bezodpływowe wraz z istnieją-

cymi, będącymi w budowie oraz plano-
wanymi przepompowniami i rurociąga-

mi tłocznymi”. W projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Gierał-

towice nie zaznaczono na mapie nowo 

powstałej przepompowni na potoku Pa-
niówka oraz projektowanych, kluczo-

wych, pojawiających się w tekście prze-

pompowni: docelowej przy 
ul. Wieczorka w Przyszowicach i na po-

toku Gierałtowickim. Lokalizacja prze-

pompowni jest nieczytelna. 
 

Uwaga 19) 

W projekcie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Gierałtowice wystę-

puje wyraźna wewnętrzna niespójność 

opisów w zakresie zmniejszania 

się/zwiększania się powierzchni wod-

nych (część 1 str. 20 i 26) oraz terenów 
osuszonych (część 1 str. 41 i 65). Należy 

się zdecydować, który kierunek zmian 

występujących w wyniku oddziaływania 
górnictwa jest dominujący. Oczekujemy 

usunięcia i korekt dwuznacznych opi-
sów. 

 

Uwaga 20) 
W opracowaniu ekofizjograficznym dla 

Gminy Gierałtowice wymaganym pra-

wem i sporządzonym zgodnie z ustawą 
„O planowaniu…” określone zostało, że 

uwaga  
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Na rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego 
naniesiono przepompownie na potoku Paniówka oraz w 

rejonie  ul. Wieczorka w Przyszowicach. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19) 
W części tekstowej projektu studium (część I - uwarunko-

wania) wykreślono zapis dot. zmniejszania się powierzchni 

wodnych. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

20) 
Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się zgodnie z 

rozporządzeniem z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych. 
Projekt studium w zakresie rozpraszania zabudowy 



 

 333 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ze względu na rolniczy charakter gminy 
należy ograniczyć rozproszenie zabu-

dowy – zachować rolny charakter tere-

nów, nawet gdy występuje na nich roz-
proszona zabudowa. Oczekujemy po-

prawienia zapisów w projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Gierał-

towice w kierunku zgodnym 

z wyznaczonym w opracowaniu ekofi-
zjograficznym dla Gminy Gierałtowice. 

 

Uwaga 21) 
Cele strategiczne w zakresie ekologii 

(część 1, str. 8), mianowicie: Budowa 

systemu retencji wód powierzchniowych 
oraz przepompowni dla ochrony tere-

nów zdegradowanych przez górnictwo 

oraz budowa systemów ochrony prze-
ciwpowodziowej nie mają odzwiercie-

dlenia w dalszych zapisach projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Gminy 

Gierałtowice. Należy wskazać tereny, 

będące częściami zlewni w sąsiedztwie 
cieków, na których planuje się budowę 

obiektów i urządzeń wodnych służących 

opóźnieniu spływu wód opadów nawal-
nych. Określenie jedynie trzech zale-

wisk w dolnym biegu cieków jako re-
zerwuarów wód jest w naszej ocenie 

niewystarczające. Zapisy mówiące o 

utrzymaniu proporcji powierzchni zabu-
dowy oraz współczynników spływu wód 

na poziomie powszechnie stosowanym 

(np. w gminach z dużo mniejszym za-
grożeniem podtopieniami) są niewystar-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga  

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

uwzględnia zapisy opracowania. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

21) 
Skorygowano zapisy części tekstowej studium. Cele strate-

giczne zostały przeniesione ze „Strategii rozwoju gminy 

Gierałtowice na lata 2005-2015”. Zgodnie z art. 9 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Wójt sporządza projekt studium uwzględniając ustalenia 

strategii rozwoju gminy. W projekcie studium wyznaczono 
tereny budowli przeciwpowodziowych, obiektów i urządzeń 

służących ochronie przeciwpowodziowej (WP). 

Wprowadzono zapis o konieczności zachowania na terenach 

przeznaczonych do zabudowy istniejącego współczynnika 

spływu i określenia jego parametrów w planach miejsco-

wych 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

czające dla skutecznej ochrony miesz-
kańców. Równocześnie z przedstawie-

niem konieczności utrzymania drożności 

cieków dla jak najszybszego spływu 
wód i nie zatrzymywania ich w wyż-

szych partiach zlewni Gmina prowadzi 

intensywne naciski na sąsiednich użyt-
kowników powierzchni (np. na Gminę 

Mikołów) aby dłużej przytrzymywali 

wody napływające do gminy Gierałto-
wice. Wymaganie od innych obowiązku 

retencjonowania wód bez adekwatnego 

działania Gminy Gierałtowice, przy in-
tensyfikacji spływu wód na swoim tere-

nie jako jedynym sposobie „walki” z 

wezbraniami jest nieuzasadnione 
i niewystarczające. Większe zaangażo-

wanie Gminy w retencjonowanie wód 

jest niezbędne dla realizacji zadań z za-
kresu ochrony przeciwpowodziowej, a 

możliwość budowy urządzeń przeciw-

powodziowych jedynie w strefach: rol-

niczej na terenach rolniczych (część 2, 

punkt 2.3 str. 14) oraz nielicznych tere-

nach służących ochronie przeciwpowo-
dziowej WP (część 2, punkt 2.4.5 str. 

16) może być dalece niewystarczająca. 

Oczekujemy nie określania współczyn-
ników spływu powierzchniowego oraz 

wyznaczenia dodatkowych lokalizacji 
zbiorników retencyjnych wspomagają-

cych opóźnienie spływu wód opado-

wych. 
 

Uwaga 22) 

Proponujemy wprowadzić w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

22) 

Tematykę planowania przestrzennego na terenach górni-
czych reguluje art. 104 ustawy prawo geologiczne i górni-
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

rowania przestrzennego Gminy Gierał-
towice zapis o możliwości sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów górniczych 
(zgodnie z delegacją Ustawy Prawo geo-

logiczne i górnicze) na koszt przedsię-

biorców górniczych oraz określić wa-
runki kiedy taki plan należałoby sporzą-

dzić, tj. wskazać czy: 

– sporządzać miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 

górniczych w przypadku stwierdzenia 

istotnego oddziaływania zamierzeń eks-
ploatacyjnych na teren gminy, 

– odstąpić od sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów górniczych w przypadku nie 

stwierdzenia istotnego oddziaływania 

zamierzeń eksploatacyjnych na teren 
gminy – nie zachodzi wtedy potrzeba 

ograniczania zakresu oddziaływania ko-

palń i ograniczania zakresu ich możli-

wości (działalności). 

 

Uwaga 23) 
Żądamy uzupełnienia Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gierałtowice o 
zapis w brzmieniu: „składowanie odpa-

dów górniczych zgodnie z posiadanymi 
pozwoleniami – np. w przypadku byłego 

zalewiska Wn 35 w związku z prowa-

dzoną rekultywacją jest realizowany od-
zysk i zagospodarowanie odpadów gór-

niczych”. 

 
 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
uwaga 

nieuwzględ- 

niona 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

cze. Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego dla całego obszaru gminy. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

23) 
W uwadze nie wskazano na  których terenach należy dopu-

ścić możliwość składowania odpadów górniczych. Teren 

byłego zalewiska Wn 35 został przeznaczony pod tereny 
rekultywacji (TR). Szczegółowy sposób zagospodarowania 

tego terenu zostanie ustalony w planie miejscowym.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Uwaga 24) 
Zmiana przeznaczenia terenów (prze-

kwalifikowanie dużej ilości gruntów 

rolnych na tereny budowlane i usługo-
we) odbywa się z pominięciem ochrony 

gleb o wysokiej klasie bonitacji oraz, w 

niektórych przypadkach, w oderwaniu 
od rzeczywistych potrzeb gminy (po-

trzeby wynikające z: migracji ludności, 

demografii, położenia gminy etc.). 
Udział terenów przewidzianych do za-

budowy i prowadzenia działalności 

usługowej przekracza 70% powierzchni 
gminy o deklarowanym charakterze 

wiejskim, co przekracza kilkukrotnie 

rzeczywiste potrzeby w tym zakresie. 
Odstępuje się tym samym, świadomie, 

od konsolidacji, koncentracji czy rze-

czywistego uporządkowania zabudowy, 
co wydaje się właściwym celem, ze 

względu na działalność górnictwa. Jest 

to nie tylko odstępstwo od powszechnie 

przyjętych zasad kształtowania ładu 

przestrzennego, ale również nie 

uwzględnianie Art. 72.1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, który zakłada „za-

pewnienie równowagi przyrodniczej 

i racjonalną gospodarkę zasobami śro-
dowiska, w szczególności przez: 1) usta-

lenie programów racjonalnego wykorzy-
stania powierzchni ziemi, w tym na tere-

nach eksploatacji złóż kopalin i racjo-

nalnego gospodarowania gruntami, 2) 
uwzględnianie obszarów występowania 

złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych 

potrzeb eksploatacji tych złóż”. Oczeku-
jemy ograniczenia zasięgu terenów 
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24) 
Zagadnienia ochrony gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej 

oraz zasady przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne reguluje ustawa z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przewidzianych do zabudowy i prowa-
dzenia działalności usługowej przy-

najmniej o 30%, zwłaszcza w rejonach 

przyległych do dolin cieków. 
 

Uwaga 25) 

Regulacja potoku Paniówka wraz z wy-
budowaniem przepompowni została za-

kończona w roku 2012, co nie zostało 

zauważone w projekcie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Gierałtowice 

– należy ten fakt opisać, odnotować w 
części tekstowej dokumentu, jak rów-

nież wrysować wybudowany obiekt na 

mapy. 
 

Uwaga 26) 

Oczekujemy wprowadzenia w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Gierał-

towice zapisu o przyjęciu do realizacji 

zadań wynikających z innych ustaw 

przez wprowadzenie ich do miejsco-

wych planów zagospodarowania prze-
strzennego, o następującej treści: 

„Szczególnie istotnym zadaniem wyni-

kającym z innych ustaw, a nie realizo-
wanym przez samorząd, wymagającym 

prawidłowego ujęcia go zarówno w stu-
dium uwarunkowań jak i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzen-

nego jest wydobywanie kopalin ze złóż 
na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, ze skutkami, które należy 

ujawniać w opracowaniach dotyczących 
ładu przestrzennego i zagospodarowania 
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25) 

Na rysunek studium naniesiono przepompownię na potoku 
„Paniówka”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

26)  

Brak podstaw prawnych do wprowadzenia proponowanego 
zapisu. Obligatoryjny zakres studium został ujęty w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Normy prawne zawarte w innych ustawach obowiązują 
niezależnie od ustaleń aktów planistycznych. 
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
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Treść uwagi 
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nieruchomo-

ści, której 
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nia 

projek-

tu 
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dium 

dla 
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chomo-

ści, 

której 
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uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

przestrzennego”. 
 

 

Uwaga 27) 
Na części załączników graficznych nie 

naniesiono niewątpliwie kluczowych 

elementów zabudowy i projektowanej 
zabudowy (obiektów), np.: węzła auto-

stradowego Gliwice-Sośnica, istnieją-

cych i projektowanych przepompowni 
etc. – braki należy uzupełnić. 

 

 
 

 

Uwaga 28) 
CZĘŚĆ 2 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO z uzasadnieniem 
przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń 

studium 

W punkcie 12 OBSZARY PROBLEMOWE 

– ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ w pod-

punkcie 5 przyjęto następującą zasadę: 
„W przypadkach występowania zagrożeń 

związanych z eksploatacją górniczą, ich 

skutki muszą być zabezpieczane i usuwane 
na bieżąco”. 

Sformułowanie „skutki muszą być za-
bezpieczane” jest niejasne, należy je 

usunąć, bądź doprecyzować. 

 
Uwaga 29) 

Oczekujemy wprowadzenia w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Gierał-
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27) 

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy, projekt rysunku studium 

sporządza się na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 

na kopii mapy topograficznej. 

 
 

 

 
28) 

Skorygowano zapisy rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

29) 

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 11 w studium uwzględnia się 
uwarunkowania wynikające z udokumentowanych złóż  

kopalin  i takie informacje zostały zamieszczone. 
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Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

towice zapisu o „prowadzeniu eksploat-
acji górniczej zgodnie z koncesjami i ak-

tualnie obowiązującymi projektami za-

gospodarowania złóż (wraz z dodatka-
mi)” oraz, że „zmiany koncesji 

i projektów zagospodarowania złóż są i 

będą spowodowane nowym sposobem 
zagospodarowania złóż, za zgodą mini-

stra właściwego do spraw środowiska 

reprezentującego jako organ koncesyjny 
interesy właściciela złóż węgla kamien-

nego, tj. Skarbu Państwa”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

199 17.05.2013 Stowarzyszenie na rzecz 

Poszkodowanych przez 

Zakłady Górnicze 
z siedzibą  

w Przyszowicach 

ul. Brzeg 16 
44-178 Przyszowice 

Wnosi następujące uwagi: 

 

Uwaga I: 

Studium w zakresie jednego z najistotniej-

szych zagrożeń dla ludności – zagrożenia 

zalaniem rozległych terenów zawiera istot-
ne błędy i wady o charakterze rzeczowym i 

prawnym. W studium nie dokonano bo-

wiem rozgraniczenia pomiędzy powodziami 

wywoływanymi czynnikami naturalnymi 

oraz zalaniami będącymi następstwem 

osiadań terenu w wyniku eksploatacji 
górniczej. Ze względu na diametralnie 

odmienne przyczyny powstawania obu tych 

zjawisk oraz odmienny charakter odpowie-
dzialności za doprowadzenie do ich wystą-

pienia, brak odrębnego traktowania tych 

zagrożeń w studium spowoduje brak moż-
liwości skutecznego im przeciwdziałania. 

Nie ulega wątpliwości, że termin powodzi 

odnosi się do zjawisk o przyczynach natu-

ralnych. Taki stan rzeczy potwierdzają 

zapisy Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 październi-
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nieuwzględ-
niona 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uwaga I. 

Brak podstaw prawnych do wprowadzenia proponowanych 
rozgraniczeń. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność koncesjonowaną na 

podstawie prawa geologicznego i górniczego, w zależności 
od powodowanych jego działalnością zagrożeń dla środowi-

ska, powinien spełniać wymagania przewidziane odrębnymi 

przepisami, np. wynikające z prawa wodnego, prawa ochro-

ny środowiska. Art. 126  prawa ochrony środowiska stano-

wi, iż eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób 

gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków 
ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu 

racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. 

Podejmujący  eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę 
eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne 

do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony po-

wierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych, prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych 

oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przy-

rodnicze. Prawo geologiczne i górnicze dostarcza licznych  

instrumentów, kształtujących zasady wydobywania kopaliny 

zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i wymagań ochrony 

środowiska np.: koncesja, plan zagospodarowania prze-
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której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-
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uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

ka 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powo-
dziowego i zarządzania nim (tzw. dyrekty-

wy powodziowej) w pkt. 2 preambuły – 

„Powodzie należą do naturalnych zjawisk, 
którym nie sposób zapobiec”. 

W odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpo-

wodziowych mają zastosowanie przepisy 
zawarte między innymi we wspomnianej 

Dyrektywie, Ustawie prawo wodne oraz 

innych aktach powiązanych. Odpowiedzial-
ność za powódź, o ile nie jest ona spowo-

dowana działalnością niezgodną z Ustawą 

nie spoczywa na właścicielu wód. Zalania 
spowodowane obniżeniami terenu w wyni-

ku szkód górniczych są natomiast wywoła-

ne czynnikami antropogenicznymi w posta-
ci zarobkowej działalności gospodarczej, 

prowadzonej przez przedsiębiorców górni-

czych. Z tego powodu, kwestie przeciw-
działania zalaniom jako szkodom górni-

czym oraz kwestie odpowiedzialności za te 

szkody i zagrożenia są uregulowane w 

Ustawie prawo geologiczne i górnicze. 

Przeciwdziałanie powodziom i zalaniom 

jako szkodom górniczym jest zatem od-
miennie umocowane na gruncie prawa, co 

znajduje uzasadnienie w konieczności 

zapewnienia skuteczności działań podej-
mowanych w obu typach zagrożeń. 

Brak tego rozgraniczenia w studium dopro-
wadzi tymczasem, do następujących nie-

prawidłowości w trakcie jego obowiązywa-

nia oraz w trakcie obowiązywania planów 
miejscowych uchwalanych na jego podsta-

wie: 

● Przedsiębiorcy górniczy będą próbowali 
kwalifikować zalania będące szkodami 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

strzennego terenu górniczego, czy też projekt zagospodaro-
wania złoża. 

Zgodnie z art. 88a ust. 3  ustawy prawo wodne, ochronę 
przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagro-

żenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy te nie 
zostały przekazane przez organ zobowiązany do ich sporzą-

dzenia. 
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uwaga nie-
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górniczymi jako powodzie wywołane 
czynnikami naturalnymi, aby pozyskać 

środki na ich usunięcie z programów (kra-

jowych lub Unii Europejskiej) dedykowa-
nych zapobieganiu naturalnym powodziom. 

Studium otworzy tym samym drogę do 

legalizacji takiego procederu, co stoi w 
fundamentalnej sprzeczności z zasadami 

uczciwej konkurencyjności leżącej u pod-

staw polskiego i europejskiego ustroju 
gospodarczego. Wydatkowanie bowiem 

środków publicznych na likwidację szkód 

górniczych stanowiłoby ukryte i niedozwo-
lone wspieranie wybranego podmiotu 

gospodarczego. Sytuacja taka będzie miała 

także miejsce w przypadku aplikowania o 
środki publiczne na zapobieganie i usuwa-

nie skutków powodzi przez administratora 

cieku lub jednostkę samorządu terytorialne-
go. Nie jest bowiem istotne kto aplikuje, ale 

na jaki cel zostają wydatkowane środki. 

● Przedsiębiorcy górniczy nie będą posia-

dać wyraźnego tytułu do zapobiegania i 

likwidacji szkód górniczych w postaci 

zalania terenów. Doprowadzi to w konse-
kwencji do opóźnień lub wręcz zaniechania 

niektórych robót w tym zakresie. 

● W sytuacji możliwej likwidacji przedsię-
biorcy górniczego, odpowiedzialność za 

szkody górnicze przejmuje Skarb Państwa 
reprezentowany przez właściwy organ 

nadzoru górniczego – art. 146, pkt 4 Ustawy 

prawo geologiczne i górnicze. Brak wyraź-
nego wskazania w studium obszarów zagro-

żonych zalaniem w wyniku szkód górni-

czych, spowoduje w takiej sytuacji niemoż-
ność delegacji odpowiedzialności do Skarbu 
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uwzględnio-

na 

 

Państwa i tym samym obciążenie budżetu 
samorządu terytorialnego, jako organu 

odpowiedzialnego za zapobieganie powo-

dziom wywołanym czynnikami naturalny-
mi. 

 

Analiza obu części studium wskazuje zatem 
na potrzebę sporządzenia szczegółowego 

opracowania hydrologicznego dla terenu 

Gminy. Opracowanie to powinno wyraźnie 
rozgraniczać tereny zagrożone powodzią 

wywołaną czynnikami naturalnymi od 

terenów zagrożonych zalaniami w wyniku 
szkód górniczych. Obie kategorie terenów 

powinny być oznaczone na stosownym 

załączniku graficznym. Na terenach tych 
powinny obowiązywać odrębne dla powo-

dzi i zalań w wyniku szkód górniczych 

zasady przeciwdziałania i likwidacji tych 
zagrożeń. W przypadku powodzi, zapisy te 

powinny podążać za utrwalonym w tym 

zakresie stanem prawnym i orzecznictwem. 

W przypadku terenów zagrożonych zala-

niami będącymi szkodami górniczymi, 

należy zaś dopuścić likwidację tych szkód 
poprzez realizację prac zmierzających do 

przywrócenia stanu sprzed wystąpienia 

szkody. Taki sposób naprawy szkód górni-
czych wynika wprost z art. 147 Ustawy 

prawo geologiczne i górnicze. Należy także 
dopuścić inwestycje mające na celu zapo-

bieganie zalaniom jako szkodom górniczym 

w myśl art. 150 Ustawy prawo geologiczne 
i górnicze. 

 

W świetle powyższych konkluzji, Stowa-

rzyszenie wnosi o opracowanie w toku 
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

dalszych prac nad studium, wspomnianej 

ekspertyzy hydrologicznej. Wnioskowane 

rozgraniczenie genezy zawodnienia na 

danym terenie wymaga podejścia indy-

widualnego, jednakże w większości przy-

padków terenów, na których prognozuje 

się zalania lub powodzie, uprawnione 

byłoby zastosowanie metody różnicowej 

opartej na porównaniu pierwotnej rzęd-

nej terenu sprzed okresu eksploatacji 

górniczej z aktualna rzędną lustra wody 

zaobserwowaną wskutek maksymalnych 

prognozowanych wezbrań. W sytuacji, 

gdy aktualna (maksymalna prognozowa-

na) rzędna lustra wody jest niższa od 

pierwotnej rzędnej terenu sprzed okresu 

eksploatacji, tj. osiadania poeksploata-

cyjne przekraczają maksymalny progno-

zowany aktualnie poziom wody nad 

terenem, występuje zalanie w wyniku 

szkód górniczych. W odwrotnej sytuacji 

występuje powódź wywołana czynnikami 

naturalnymi. 

 

 

Uwaga II: 

Przedstawione w studium przeznaczenie 

terenu oznaczonego symbolem ZR (tereny 
zieleni nieurządzonej) jest w większości 

przypadków niezgodne z dotychczasowym 
ich przeznaczeniem i sposobem zagospoda-

rowania. Studium jest w tym zakresie, 

w wielu przypadkach, niezgodne ze stanem 
prawnym tych terenów. Powyższe świadczy 

o niedochowaniu wymogów zapisanych w 

art. 10, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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Uwaga II. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 
na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 

cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 
określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
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strzennym. 
Przeznaczenie opisanych terenów w stu-

dium powinno ponadto odzwierciedlać 

aktualny stan rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej. Z tych powodów, tereny te 

powinny się znaleźć w strefach odpowiada-

jących dotychczasowemu sposobowi ich 
użytkowania, lub w strefach wskazanych 

we wnioskach właścicieli złożonych na 

etapie tworzenia studium. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 
stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 

barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 

należy stosować na projekcie rysunku planu 
miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

sporządzonym do wykonywanego studium 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu środo-

wiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyj-

nej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody  (…) . Uwarunkowania to 

okoliczności faktyczne już istniejące w chwili sporządzenia 

studium. Art. 10 ust. 1 nie zawiera stwierdzenia, iż przezna-
czenie terenów ma odzwierciedlać stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 
literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 

studium należy stosować w sposób umożliwiający porówna-

nie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy z projektami planów miej-

scowych, sporządzanych z ustaleniami studium”. Aby 

studium mogło być porównywalne w zakresie przyjętych 

oznaczeń może korzystać z oznaczeń używanych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U.2003.164.1587) mówi, że: „W zależności od specyfiki 

i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz 
granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na 

projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i 

mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 
literowych i cyfrowych.”  
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W świetle powyższych ustaleń, nie ma 
zatem prawnej możliwości porównania 

„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 
zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-

znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 
zapisy Projektu Studium wyznaczające 

„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 
Ponadto, przedstawiony w studium zakres 

dopuszczonych sposobów użytkowania 

terenów oznaczonych jako ZR oraz opis 
tych terenów są zbyt szerokie, co w świetle 

zapisów art. 7 Ustawy prawo geologiczne i 

górnicze umożliwi przedsiębiorcom górni-
czym legalizację zmiany sposobu użytko-

wania gruntów z powodu ich degradacji 

poeksploatacyjnej. Przykładowo, na grun-
tach rolnych objętych zasięgiem zieleni 

nieurządzonej, będą mogły bez konsekwen-

cji dla kopalni powstawać zalewiska i 

tereny podmokłe. 

 

W związku z powyższym, Stowarzyszenie 

wnosi o usunięcie kategorii terenów 

zieleni nieurządzonej (ZR) ze studium, 

zastępując ją pozostałymi kategoriami, 

zgodnie z faktycznym wykorzystaniem 

terenów oraz z ich istniejącym stanem 

prawnym. 

 

Uwaga III: 

Na znacznym obszarze Gminy (około 600 

hektarów), studium dopuszcza realizację 

obiektów celu publicznego w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej. 
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Uwaga III. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 
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Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właścicieli nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-
nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. wieloletnich upraw rolni-

czych), jeżeli w każdej chwili, zgodnie ze 
Studium, może dojść do wywłaszczenia 

tych terenów dla realizacji wspomnianych 

celów publicznych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na rozpatrywanych 

terenach, nie została tymczasem uzasadnio-
na żadnym dokumentem o charakterze 

eksperckim (brak studiów zagrożenia 

powodziowego zgodnie z pkt. 7.3 cz. 1 
studium). Zdecydowana większość tych 

trenów nigdy nie była zalana w wyniku 

naturalnie występujących powodzi, a tereny 
przeznaczone na realizację celu publicznego 

znajdują się nieraz w odległości kilkuset 

metrów od koryta cieku, który ewentualnie 

mógłby zagrażać tym lub sąsiednim tere-

nom. Taki stan rzeczy wskazuje na błędną 

interpretację przyczyn i skali zagrożenia 
powodziowego oraz błędne przyjęcie stref 

celu publicznego przez twórców studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 
(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 

obszarów na których dopuszcza się wy-
właszczenia dla rzekomej ochrony przeciw-

powodziowej, w sytuacji, gdy naturalnych 

powodzi w zasadzie na ciekach w obrębie 
Gminy nigdy nie było. Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowane, co stawia 

rzetelność zespołu projektowego, który go 
sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

naturalnych, a także regulacji i przebudowy rowów i 
kanałów w odległości - 10 m. od linii brzegu, a dla potoku 

Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m. od linii brzegu. 
Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów admi-
nistracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2014 r. poz. 518 ze zm.)   
stanowi, iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieru-
chomości na obszarach przeznaczonych w planach miej-

scowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla 

których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Zadziwiającym jest, że zasięg i charakter 
strefy terenów ZR pokrywa się w znacznej 

mierze z wnioskami Kompanii Węglowej 

SA złożonymi do Gminy w roku 2010. 
Zaistniała sytuacja wskazuje w naszej 

ocenie, na wyraźną dyskryminację właści-

cieli gruntów i mieszkańców Gminy po-
przez wspieranie przedsiębiorcy górnicze-

go, który od wielu lat dewastuje tereny 

Gminy. 
Kontrowersje budzi także niemal całkowita 

rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 
cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 
Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści studium, który jest w istocie 
niespójny i niezgodny z rzeczywistym 

stanem zagrożenia powodzią i zalaniami w 

wyniku szkód górniczych. 

 

W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy oraz w nawiązaniu do uwagi 

numer I, Stowarzyszenie wnosi o usunię-

cie z treści Studium zapisu dopuszczają-

cego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie zagrożenia tymi zalaniami, 

które wynikają z prowadzenia eksploata-

cji górniczej i towarzyszących jej osia-

dań. Inwestycje celu publicznego powin-

ny być dopuszczone tylko i wyłącznie dla 

zagrożeń wynikających z uwarunkowań 

naturalnych. 
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Uwaga IV: 

W pkt. 13, cz. 2 studium, znajdują się 

sprzeczne ze sobą zapisy w zakresie skła-

dowisk odpadów górniczych. Widnieje tam 
zapis o tylko jednym składowisku. W 

istocie, na terenie Gminy znajduje się 

jeszcze drugie składowisko odpadów utwo-
rzone pod pozorem rekultywacji zalewiska 

Wn35. 

W studium oraz w prognozie oddziaływania 
na środowisko nie uwzględniono bardzo 

istotnego problemu zanieczyszczania wód 

płynących substancjami wymywanymi z 
odpadów górniczych, umieszczonych na 

składowiskach zlokalizowanych nad rzeka 

Kłodnicą oraz użytych jako budulec obwa-
łowań tej rzeki i innych cieków. Problem 

ten jest tym istotniejszy, że może dotyczyć 

oddziaływania na tereny położone także 
poza terenem Gminy, wzdłuż rzeki Kłodni-

cy oraz Odry. 

 

W związku z powyższym, Stowarzyszenie 

nasze wnioskuje o dokonanie korekty i 

rozszerzenie prognozy oddziaływania na 

środowisko oraz cz. 2 studium, o analizę 

zagrożeń wywołanych przez migrację 

zanieczyszczeń ze składowisk odpadów 

górniczych oraz wykonanych z tych 

samych odpadów obwałowań rzeki Kłod-

nicy i innych cieków wodnych do wód 

opuszczających teren Gminy. 

 

Uwaga V: 

W studium oraz w prognozie oddziaływania 

na środowisko nie uwzględniono ograni-
czenia emisji hałasu z przepompowni 
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Uwaga IV. 
Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest określe-

nie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian 

środowiska, wywołanych przez propozycje zagospodarowa-
nia terenu, ustalone w zapisach projektu studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W rozdziale 3.3 - II części studium ustalono sposób ochrony 
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 

Analiza zagrożeń wywołanych przez migrację zanieczysz-

czeń ze składowisk odpadów górniczych nie należy do 
przedmiotu studium.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Uwaga V. 

W zakresie ochrony przed hałasem ustalono, że poziom 

dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekra-
czać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

zainstalowanych na ciekach wodnych, które 
utraciły możliwość grawitacyjnego spływu 

wód. Zgodnie z wieloma sygnałami napły-

wającymi do Stowarzyszenia, hałas ten jest 
odczuwalny i dokuczliwy dla mieszkańców, 

zwłaszcza w porze nocnej. 

 

Stowarzyszenie wnosi o wprowadzenie do 

studium zapisów radykalnie ograniczają-

cych dopuszczalny poziom emisji hałasu z 

tych obiektów, zwłaszcza dla przepom-

powni zlokalizowanych w sąsiedztwie 

zabudowań mieszkalnych. 

 

Uwaga VI: 
W pkt. 12, cz. 2. studium, w podpunkcie 8, 
uzasadnia się utworzenie stref ochronnych 

wzdłuż cieków wodnych (50 m i 100 m) 

umożliwieniem prowadzenia robót hydro-
technicznych, co nie znajduje uzasadnienia 

w żadnym dokumencie o charakterze eks-

perckim. Szerokość tych stref jest zdecy-

dowanie za duża. Dokładny ich kształt oraz 

zasięg powinny wynikać z opracowania o 

które wnosimy w uwadze nr I. 

Ponadto, czym innym jest ustalenie strefy 

zakazu nowej zabudowy aby uniknąć jej 

zalania lub powodzi, a czym innym 

wyraźne wskazanie umożliwienia robót 

hydrotechnicznych w ramach tych stref. 

Możliwość realizacji niektórych robót 

hydrotechnicznych wynika z przepisów 

odrębnych i jako taka powinna być 

wykreślona z podpunktu 8, pkt 12. 

 

Uwaga VII: 

Przedstawiona w studium (cz. 2, pkt 10, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

uwaga 
nieuwzględ- 

odrębnych.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Uwaga VI. 
Skorygowano zapisy rozdziału w zakresie stref ochronnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Uwaga VII. 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt, 11  ustawy o planowaniu i 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

podpunkt 3) lista ważnych przedsięwzięć 
hydrotechnicznych nie rozgranicza zadań 

hydrotechnicznych wynikających z przy-

czyn naturalnych od zadań wynikających z 
konieczności usuwania szkód górniczych. 

Taki stan rzeczy naraża zarówno budżet 

Gminy Gierałtowice jak i innych jednostek 
odpowiedzialnych za zabezpieczenie od 

naturalnie występujących zjawisk powo-

dziowych na znaczne koszty, związane z 
usuwaniem ukrytych pod nazwą powodzi 

skutków eksploatacji górniczej. 

 
 

W związku z powyższym, Stowarzyszenie 

wnosi o wyraźne rozróżnienie zadań 

hydrotechnicznych, których realizacja 

wynika z naturalnych uwarunkowań od 

zadań wynikających z konieczności 

usuwania szkód górniczych. 

 

 

Uwaga VIII: 

W częściach graficznych studium zostały 

uwidocznione izolinie maksymalnych 
dopuszczalnych osiadań terenu oraz linie 

rzeźby terenu. 

Linie rzeźby terenu pozbawione są ozna-
czenia daty ich zgodności ze stanem fak-

tycznym. Izolinie maksymalnych osiadań 
nie są zaś opatrzone ich zatwierdzeniem 

przez przedsiębiorców górniczych. W takim 

stanie rzeczy, nie ma możliwości wyzna-
czenia rzeczywistych osiadań terenu. Po-

nadto, brak zatwierdzenia osiadań przez 

przedsiębiorców, powoduje wyłączenie ich 
oświadczeń w tym zakresie z dokumentu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

uwaga 

uwzględniona 
częściowo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

niona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią , bez wskazania 

przyczyn ich wystąpienia. 

Wymieniona lista przedsięwzięć hydrotechnicznych nie 
przesądza o tym,  kto będzie je realizował i finansował.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Uwaga VIII 

Wykreślono izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu do    
końca okresu koncesyjnego kopalń. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy projekt studium sporządza się  na kopii 
mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Brak podstaw prawnych do wprowadzenia załącznika 
graficznego o podanej treści  zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy 

o p.z.p. załącznikami do uchwały o przyjęciu studium są 

tekst  i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

formalnego, jakim jest studium. 
 

W związku z powyższym, Stowarzyszenie 

wnosi o uwidocznienie w załącznikach 

graficznych, daty zgodności rzeźby tere-

nu ze stanem faktycznym oraz o włącze-

nie jako załącznika graficznego studium, 

Mapy prognozowanych izolinii osiadania 

terenu w latach 2005-2020, która została 

dostarczona i potwierdzona przez przed-

siębiorców górniczych w roku 2005. 

Mapa ta, wraz ze stosownymi pismami od 

przedsiębiorców górniczych jest w posia-

daniu Wójta Gminy Gierałtowice. 

 

Uwaga IX: 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2003, Nr 80, poz. 717), w art. 11 nakłada 
na Wójta obowiązek przeprowadzenia 

dyskusji publicznej nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie studium. Dyskusja 

ta miała miejsce 4 kwietnia 2013 r. w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przy-

szowicach. Z upoważnienia Wójta Gminy 
Gierałtowice, dyskusję prowadziła Pani 

Maria Kuczera pełniąca obowiązki Kierow-

nika Referatu Budownictwa i Architektury 
Gminy Gierałtowice. 

W trakcie dyskusji, w ocenie Stowarzysze-
nia, prowadząca dyskusję przekazała infor-

mację nieprawdziwą i wprowadzającą w 

błąd osoby zgromadzone. Istotnym jest, że 
nieprawdziwe informacje dotyczyły klu-

czowych spraw zawartych w studium. 

Niniejsza uwaga znajduje potwierdzenie w 
przekazanym Stowarzyszeniu przez Wójta 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
uwaga 

nieuwzględ-

niona 
 

 

 

 

Izolinie osiadań terenu w latach 2005-2020 zostały nanie-
sione na rysunek uwarunkowań. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Uwaga IX 

Dyskusję prowadziła Pani Maria Kuczera – kierownik 

referatu Planowania Przestrzennego. 
Oznaczenia zostały wprowadzone zgodnie z rozporządze-

niem w sprawie wymaganego zakresu  projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w 
sprawie projektu planu miejscowego „w zależności od 

specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia 

terenów oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się 
stosowanie na projekcie rysunku planu miejscowego uzu-

pełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jedno-

barwnych oraz literowych i cyfrowych”.  

Zgodnie z treścią § 7 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zakre-

su projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy który stanowi, że „barwne 

oznaczenia graficzne i literowe, a także symbole i nazewnic-

two na rysunku projektu studium należy stosować w sposób 
umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 

nieru-

chomo-

ści, 

której 

do- 

tyczy 

uwaga 
 

Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

Gminy Gierałtowice nagraniu przebiegu 
przedmiotowej dyskusji. Prowadząca 

dyskusję stwierdziła, że nazewnictwo 

kategorii terenów używane w studium, 

wynika z zapisów stosownego Rozporzą-

dzenia. W rozporządzeniu tym nie wid-

nieje tymczasem termin „terenów zieleni 

nieurządzonej”. 

 

Przedstawiony stan rzeczy, w ocenie 

Stowarzyszenia, stanowi poważne uchy-

bienie procedury sporządzenia studium 

zawartej w art. 11 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. W związku z 

tym, Stowarzyszenie wnosi o powtórzenie 

procedury tworzenia studium od momen-

tu wyłożenia oraz o wyłączenie Pani 

Marii Kuczera z dalszych prac nad 

Studium. 

 

gminy z projektami planów miejscowych (przyszłych), 
sporządzanych z ustaleniami studium, podstawowe barwne 

oznaczenia wynikające z rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 

2003r. stosuje się również do oznaczeń studium. 
Oznaczenie ZR tereny zieleni nieurządzonej są powszechnie 

stosowane w aktach planistycznych np. w gminie Ornonto-

wice, Gliwice. 
Analogicznie jak oznaczenie terenów ZR zostało ustalone 

oznaczenie terenów MU, PU, których de facto też nie ma w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003r. 
ustalającym podstawowe barwne oznaczenia graficzne. 

Powtórzenie procedury sporządzania studium z przyczyn 

przedstawionych w uwadze IX jest niezasadne.  
 

 

 
 

200a 20.05.2013 BLZ Żmij i Partnerzy 

Radcowie Prawni 

40-079 Katowice 

ul. Gliwicka 14/25 

Przyjęty w projekcie studium zarys drogi 

publicznej, przebiegający po północnej 

części nieruchomości należącej do RSTB, 

gdyby wpłynął na przeznaczenie nierucho-
mości, całkowicie pozbawiłby ją wartości 

ekonomicznej i użytkowej, a droga publicz-

na jest w tym miejscu zbędna (nierucho-
mość korzysta z dostępu do ul. Leśnej). 

Wydaje się, że również sąsiednie działka 

178/117 nie musiałaby być poświęcana na 
drogę, gdyż wystarczyłoby, gdyby docho-

dząca do niej, planowana droga publiczna 

skręciła wzdłuż jej wschodniej granicy w 

dół, istniejącym dojazdem. 

Wracając do nieruchomości należącej do 

RSTB sp. z o.o. zwracam uwagę, że po 

484/117 MU, L uwaga 

 uwzględniona 

 Na odcinku od ul. Kłodnickiej do ul. Leśnej wykreślono 

przebieg drogi. 200b 485/117  

200c 486/117  

200d 487/117  

200e 488/117  

200f 489/117  

200g 490/117  

200h 491/117  
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Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy uwaga 

Ustale-

nia 

projek-

tu 

stu-

dium 

dla 
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chomo-
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Rozstrzygnięcie wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględnio-

na 

 

działkach 488/117, 489/117, 490/117 i 
491/117 będzie przebiegała kanalizacja 

sanitarna (zgodnie z projektem realizowa-

nym przez PGK sp. z o.o. w Przyszowi-
cach), tak więc dołożenie drugiego ograni-

czenia funkcji nieruchomości, polegającego 

na wybudowaniu drogi po drugiej stronie 
niż urządzenia kanalizacyjne, całkowicie 

pozbawi nieruchomość możliwości zabu-

dowy. 

 

201a 20.05.2013 Plaza B. Powyższe nie zawiera wariantu uwzględnia-
jącego przebieg gazociągu poza terenami 

zabudowy mieszkaniowej. 

Biorąc zaś pod uwagę: 
1) długość gazociągu przebiegającego 

przez Gminę Gierałtowice; 
2) przebieg gazociągu w Gierałtowicach na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, przy 

jego złym stanie technicznym, który sta-
nowi zagrożenie dla ludzi, ich mienia i 

środowiska; 

3) ryzyko wystąpienia awarii ze względu 
na położenie gazociągu na terenach na-

rażonych na eksploatację górniczą, 

zwłaszcza w kontekście opublikowanej 
przez NIK informacji o wynikach kon-

troli: „Usuwanie przez przedsiębiorców 

górniczych szkód wywołanych ruchem 
zakładu górniczego” (dostępna na stro-

nach internetowych NIK), z której wy-

nika, iż KWK „Sośnica-Makoszowy” 
prowadziła na terenie Gierałtowic eks-

ploatację niezgodnie z warunkami kon-

cesji, co doprowadziło do osiadania te-

453/24 MU  uwaga  
nieuwzględ-

niona  

Na etapie opiniowania i uzgodnień operator sieci gazowej 
nie przedstawił wariantu dla zmiany lokalizacji gazociągu. 

Wyznaczenie w studium  a następnie w planie miejscowym 

przebiegu gazociągu jest możliwe jedynie na podstawie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

201b 454/24 MU 
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renu na większą skalę niż założono w 

dotychczasowym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego; 
4) zapis w dotychczasowym planie zago-

spodarowania przestrzennego Gminy 

Gierałtowice z 28.04. 2005 r., w którym 
w §31 pkt 2 „zaleca się przeniesienie 

gazociągu podwyższonego średniego ci-

śnienia gazu na terenie sołectwa Gierał-
towice poza tereny zabudowane i prze-

znaczone do zabudowy”; 

5) rozpoczęcie w 2012 roku przez Górno-

śląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 

inwestycji „Przebudowa gazociągu 

DN 400 CN 1,6 MPa relacji Zabrze-
Knurów na odcinkach od UZU w rejonie 

ul. Bojkowskiej do węzła Beksza 

odc. II” 
– zasadnym jest, aby wyżej wymienione 

dokumenty zawierały wariant przebiegu 
gazociągu poza terenami zabudowy miesz-

kaniowej. 

Wnoszę o to, aby wyżej wymienione doku-
menty zawierały alternatywny wariant 

dla przebiegu gazociągu DN 400 relacji 

Zabrze-Knurów przez tereny niezamieszka-
łe. 

202 21.05.2013 Bednarczyk-Mocek G. Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie 

mojego gruntu na tereny zieleni nieurzą-

dzonej, gdyż łąki systematycznie koszę, a 
susz wykorzystuję na potrzeby gospodar-

stwa. 

1099/293 ZR, D uwaga 

uwzględniona 

częściowo 

 Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 

Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 

gospodarki hodowlanej. 
Położenie działki w terenach  ZR nie wyklucza jej 

rolniczego wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone 

wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna 
dolin określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 

 

203a 

203b 

17.05.2013 Wałach B. I. 

Przedstawione w Projekcie Studium prze-

znaczenie terenu (części lub całości) wy-
mienionych działek jest niezgodne z do-

tychczasowym ich przeznaczeniem i sposo-

bem zagospodarowania. Działki te są bo-
wiem użytkowane rolniczo. Projekt Stu-

dium jest w tym zakresie również niezgod-

ny ze stanem prawnym tych działek. Po-
wyższe świadczy o niedochowaniu wymo-

gów zapisanych w art. 10 pkt. 1 Ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

55 

233/59 

ZR 

ZR 

uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 I. 

Zmieniono oznaczenie terenów zieleni nieurządzonej (ZR) 

na tereny zieleni. 
Tereny ZR stanowią użytki rolne (grunty rolne, łąki i 

pastwiska) oraz zadrzewienia i zakrzewienia; użytki rolne 

mogą być wykorzystane do celów produkcji rolnej i 
gospodarki hodowlanej. 

Położenie działki w terenach ZR nie wyklucza jej rolniczego 

wykorzystania. Tereny ZR zostały wyznaczone wzdłuż 
cieków i rowów melioracyjnych pokrywających dna dolin 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym do wykonywanego studium. 
Art. 10 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
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Przeznaczenie opisanych terenów w Projek-

cie Studium powinno ponadto odzwiercie-

dlać aktualny stan rolniczej i leśnej prze-
strzeni produkcyjnej. Z tych powodów, 

tereny te powinny się znaleźć w strefie 

terenów rolniczych. 
Istotnym jest także, że w świetle §7, pkt 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233), nie należy 

stosować w projekcie Studium oznaczeń i 

nazewnictwa, które uniemożliwiałyby (lub 

istotnie utrudniały) porównanie ustaleń 
Studium z projektami planów miejscowych, 

sporządzanych z ustaleniami Studium. 

Należy też wspomnieć, że podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe 

dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu 

miejscowego są zamieszczone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1587). W zbiorze tych oznaczeń 

nie występuje pojęcie „terenów zieleni 

nieurządzonej”. Występują natomiast 
„tereny zieleni urządzonej”. Tereny użyt-

kowane rolniczo (grunty orne, łąki, pastwi-

ska) zgrupowane są natomiast pod nazwą 
„terenów rolniczych”. 

W świetle powyższych ustaleń, nie ma 

zatem prawnej możliwości porównania 
„terenów zieleni nieurządzonej” wyznaczo-

nych w Projekcie Studium z jakąkolwiek, 

zgodną z rzeczywistością, kategorią prze-
znaczenia terenu ujętą w Rozporządzeniu z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. Z tego powodu, 

zapisy Projektu Studium wyznaczające 
„tereny zieleni nieurządzonej” należy uznać 

za niezgodne z obowiązującym prawem. 

 
W związku z powyższym wnoszę, w zakre-

sie wymienionych w niniejszym piśmie 

działek, o zmianę przeznaczenia terenów 
opisanych w Projekcie Studium jako „tere-

ny zieleni nieurządzonej” (ZR) na „tereny 

rolnicze (R), co będzie zgodne z faktycz-

nym ich wykorzystaniem oraz z istniejącym 

stanem prawnym tych terenów. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2012.647 z późn. zm.) określa, że w studium 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu 
środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody  (…) . 
Uwarunkowania to okoliczności faktyczne już istniejące w 

chwili sporządzenia studium . Art. 10 ust. 1 nie zawiera 

stwierdzenia, iż przeznaczenie terenów ma odzwierciedlać 
stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

Zgodnie z §7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy „barwne oznaczenia graficzne i 

literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu 
studium należy stosować w sposób umożliwiający 

porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami 
planów miejscowych, sporządzanych z ustaleniami 

studium”. Aby studium mogło być porównywalne w 
zakresie przyjętych oznaczeń może korzystać z oznaczeń 

używanych przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego określonych w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587). §9 ust.4 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587) 

mówi, że: „W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń 

dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii 
regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie 

rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych 

oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz literowych i 
cyfrowych.”  
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II. 
Na znacznym obszarze wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, Projekt Studium, 

dopuszcza realizację obiektów celu pu-
blicznego w zakresie ochrony przeciwpo-

wodziowej. 

Sytuacja taka jest skrajnie niekorzystna dla 
właściciela nieruchomości, gdyż w praktyce 

uniemożliwia jej trwałe (także rolnicze) 

zainwestowanie lub sprzedaż po korzyst-

nych cenach. Jaka jest bowiem trwałość 

inwestycji (np. uprawy wieloletnie, takie 

jak: łąki, wieloletnie rośliny motylkowate, 
chmielniki, sady i lasy), jeżeli w każdej 

chwili, zgodnie z projektem Studium, może 

dojść do wywłaszczenia tych terenów dla 
realizacji wspomnianych celów publicz-

nych. 
Konieczność realizacji obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej na wymienionych w 

niniejszym piśmie działkach nie została 
tymczasem uzasadniona żadnym dokumen-

tem.  

Działki o których mowa, nigdy nie były 
zalane w wyniku naturalnie występujących 

powodzi, a tereny przeznaczone na realiza-

cję celu publicznego znajdują się nieraz w 
odległości kilkuset metrów od koryta cieku 

który ewentualnie mógłby zagrażać tym lub 

sąsiednim terenom. Taki stan rzeczy wska-
zuje na błędną interpretację przyczyn i skali 

zagrożenia powodziowego oraz błędne 

przyjęcie stref celu publicznego przez 
twórców Projektu Studium. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie, czemu 

(komu) ma służyć ustalenie tak dużych 
obszarów na których dopuszcza się wy-

właszczenia dla ochrony przeciwpowo-

dziowej, w sytuacji, gdy naturalnych powo-
dzi w zasadzie na ciekach w obrębie Gminy 

nigdy nie było. Projekt Studium wydaje się 

w tym zakresie zmanipulowany, co stawia 
rzetelność zespołu projektowego, który go 

sporządził pod dużym znakiem zapytania. 

Kontrowersje budzi także niemal całkowita 
rezygnacja z ustanowienia stref celu pu-

blicznego wzdłuż niektórych odcinków 

cieków wodnych, podczas gdy na innych 

odcinkach strefy te widnieją w odległości 

nawet kilkuset metrów od cieku. 

 

 

 
uwaga 

uwzględniona 

częściowo 
 

 

 

 
II. 

W zakresie przeznaczenia ZR ograniczono obszar  na 

którym dopuszcza się  możliwość realizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie  regulacji i przebudowy cieków 

naturalnych a także regulacji i przebudowy rowów i 

kanałów w odległości - 10 m. od linii brzegu a dla potoku 
Chudowskiego i Jasienica  na odcinku od ul. Dworskiej do 

ujścia potoku do rzeki Kłodnicy - 40 m. od linii brzegu. 

Jednym z celów publicznych według ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2014r.  poz 518 ze zm.)  jest budowa oraz utrzymywanie 

(…)  zbiorników i innych urządzeń wodnych służących 
zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie 

przed powodzią (…).  

Zgodnie z przepisem art. 88a. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. 

Art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zm.)   
stanowi, iż przesłanką wywłaszczenia jest położenie nieru-
chomości na obszarach przeznaczonych w planach miej-

scowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla 

których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego też nie 

może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych 
w tym decyzji o wywłaszczeniu. 
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Taki stan rzeczy świadczy o niedochowaniu 

należytej staranności przy sporządzeniu 

rysunku i treści Projektu Studium, który jest 
w istocie niespójny i niezgodny z rzeczywi-

stym stanem zagrożenia powodzią. 

 
W związku z powyżej opisanym stanem 

rzeczy wnoszę, w zakresie wymienionych w 

niniejszym piśmie działek, o usunięcie z 
treści Projektu Studium zapisu dopuszcza-

jącego realizację obiektów celu publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

204 29.04.2013 Organiściok M. M. 

 

Przekwalifikowanie działki pod tereny orne, 

a nie przemysłowe. 

7/1 PU  uwaga  

nieuwzględ-

niona 

Przeznaczenie w studium działki pod tereny działalności 

produkcyjnej i usługowej PU nie oznacza zakazu użytkowa-

nia działki w sposób dotychczasowy jako działki rolnej.     

205a 
 

205b 
205c 

04.06.2013 Kapkowski B. Przeznaczenie działek pod zabudowę 293/66,  
 

294/66,  
297/66 

R,ZR, 
MU 

MU 
MU 

uwaga 
uwzględniona 

 Poszerzono tereny MU na działce nr 293/66. 
 

Działki nr 294/66 i 297/66 zgodnie z projektem  studium są 
położone w terenie MU. 

 

 

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.     

                                             Wójt Gminy Gierałtowice 

  dr inż. Joachim Bargiel 

 


