
Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr …………/2019 

Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia …………… 2019 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prószków wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

Lp 

 

Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko 

i imię, lub 

nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomośc

i, której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

Studium dla 

nieruchomoś

ci, której 

dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcia 

Burmistrza 

Prószkowa w 

sprawie 

rozpatrzenia uwag 

z dnia 

……………..2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

Rady Miejskiej 

w Prószkowie 

załącznik  Nr 4 

do uchwały 

Nr ………………… 

z dnia 

………………….. 2019 

r. 

 

Uzasadnienie stanowiska Rady 

Miejskiej w Prószkowie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Uwagi wniesione podczas pierwszego wyłożenia (od 19 października do 12 listopada 2018 r., z terminem składania uwag do dnia 5 grudnia 2018 r.)  

1. 24.10.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia działki 

pod zabudowę 

jednorodzinną 

Obręb Źlinice, 

dz.nr ewid. 20, 

21 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Przedmiotowa działka znajduje się 

poza obszarem zwartej zabudowy. 

Zgodnie z wynikami bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 

ustalenia studium nie dopuszczają 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej poza 

obszarami o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. 



2. 29.10.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany przeznaczenia 

terenu pod funkcje 

obsługi produkcji 

w gospodarstwach 

rolnych 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 45, 

56; Obręb 

Złotniki dz. nr 

ewid. 432/7 

i 3/6 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej  

3. 29.10.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany przeznaczenia 

terenu pod funkcje 

obsługi produkcji 

w gospodarstwach 

rolnych 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 

472/107 oraz 

473/107 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej  

4. 24.10.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

przeznaczenia działki 

po zabudowę 

jednorodzinną 

Obręb 

Przysiecz, 

dz. nr ewid. 51 

 

Tereny 

rolnicze, 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

W projekcie studium działka wskazana 

we wniosku przeznaczona jest w 

ok.40% pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej jako 

kontynuacja polityki przestrzennej 

gminy wskazanej w części kierunkowej 

studium z 2014 r. 

Jak wynika z Bilansu zabudowy 

sporządzony na potrzeby  

projektowanej edycji studium pozostała 

część działki nie może być 

przeznaczoną pod zabudowę, gdyż ww. 

bilans odrzuca możliwość lokalizacji 

nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej poza zwartą zabudową 



5. 22.11.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

przeznaczenia całej 

przedmiotowej działki 

pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Obręb Nowa 

Kuźnia, dz. nr 

ewid. 189/2 

oraz 194 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 27 

września 2016 r. w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu zakazuje w 

§3.1. budowania nowych obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m 

od linii brzegów rzek, jezior i innych 

naturalnych zbiorników wodnych, co 

zostało wskazane w odmowie 

uzgodnienia projektu studium przez  

Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Opolu wskazanej (pismo 

znak: WOOŚ.410.1.53.2018 z dnia 

07.08.2018 r. 

Tereny wskazane w projekcie studium 

dotyczące działki nr 194 stanowią 

natomiast kontynuację polityki 

przestrzennej gminy wskazanej w 

części kierunkowej studium z 2014 r. 

6. 20.11.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

przeznaczenia 

przedmiotowych 

działek pod tereny 

budowlane 

Obręb Nowa 

Kuźnia, dz. nr 

ewid. 127, 345, 

346 oraz 385 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe działki znajdują się poza 

obszarem zwartej zabudowy. Zgodnie 

z wynikami bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 

ustalenia studium nie dopuszczają 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej poza 

obszarami o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. 



7. 28.11.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod funkcje obsługi 

produkcji 

w gospodarstwach 

rolnych (prośba 

o ponowne 

rozpatrzenie uwagi) 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 

472/107, 

473/107 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej  

8. 28.11.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod funkcje obsługi 

produkcji 

w gospodarstwach 

rolnych (prośba 

o ponowne 

rozpatrzenie uwagi) 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 45, 

56 

Złotniki 

dz. nr ewid. 

432/7 i 3/6 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 

9. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny związane 

z obsługa produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych 

Obręb Złotniki 

dz. nr ewid. 

432/7 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 



10. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny związane 

z obsługa produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 56 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 

11. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny związane 

z obsługa produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 46 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 

12. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny związane 

z obsługa produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych 

Obręb Złotniki 

dz. nr ewid. 3/6 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 

13. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny zabudowy 

zagrodowej 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 

264 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Przedmiotowa działka znajduje się 

poza obszarem zwartej zabudowy. 

Zgodnie z wynikami bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 

ustalenia studium nie dopuszczają 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 

w tym zagrodowej poza obszarami 

o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 



14. 05.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia terenu 

pod tereny związane 

z obsługa produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych 

Obręb 

Chrząszczyce 

dz. nr ewid. 

472/107, 

473/107 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Uwaga odrzucona ze względu na 

przewidywaną uciążliwość związaną 

z hodowlą i produkcją trzody chlewnej 

15. 04.12.2018 r. […]* 

Uwaga dotyczy 

zmiany 

przeznaczenia 

działek pod tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

stanowiącej jej 

kontynuację na 

działkach sąsiednich 

Obręb Złotniki 

dz. nr ewid. 

613/128 

dz. nr ewid. 

503/129, 132 

dz. nr ewid. 

133 

dz. nr ewid.134 

Tereny 

rolnicze, 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Bilans zabudowy sporządzony na 

potrzeby  projektowanej edycji studium 

odrzuca możliwość lokalizacji nowych 

terenów zabudowy mieszkaniowej poza 

zwartą zabudową, 

Zmiana funkcji terenu nie będzie 

stanowiła kontynuacji zabudowy 

mieszkaniowej na wnioskowanym 

terenie, gdyż wskazane fragmenty 

działek nie znajdują się w obszarze 

zwartej zabudowy. 

16. 07.12.2018 r. […]* 

Wykreślenie z listy 

zabytków budynku 

mieszkalnego i 

gospodarczego, który 

jest ujęty w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Źlinice 

Obręb Źlinice 

dz. nr ewid. 

714/206 

 

 
Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek nie dotyczy zakresu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a także zmiany 

Gminnej Ewidencji Zabytków. 



Uwagi wniesione podczas drugiego wyłożenia (od 13 lutego do 11 marca 2019 r., z terminem składania uwag do dnia 4 kwietnia 2019 r.) 

 

 

Lp 

 

 

Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko 

i imię, lub 

nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomośc

i, której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

Studium dla 

nieruchomoś

ci, której 

dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcia 

Burmistrza 

Prószkowa 

w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

z dnia 

……………..2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

Rady Miejskiej 

w Prószkowie 

załącznik  Nr 4 

do uchwały 

Nr ………………… 

z dnia 

………………….. 2019 

r. 

 

Uzasadnienie stanowiska Rady 

Miejskiej w Prószkowie 

17. 2019-04-01 […]* 

Przeznaczenie 

w studium całej działki 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

działka nr 1 

obręb 

Chrząszczyce 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

18.  

2019-04-02 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działek 

na tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) 

Działka nr 200, 

527/235 

Górki 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 



powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

19. 

2019-04-02 […]* 

Uwaga dotycząca 

brak aktualności mapy 

topograficznej 

Dotyczy 

obszaru całego 

studium 

 
Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Projekt Studium sporządza się na kopii 

mapy topograficznej, pochodzącej z 

państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Zespół opracowujący 

projekt studium miał świadomość 

nieaktualności pozyskanego podkładu 

mapowego. Przy pracach nad studium 

korzystano  przede wszystkim  z 

aktualnej ewidencji gruntów i budynków 

oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych. 

20.  

2019-04-03 […]* 

Zmiana 

charakterystyki 

przeznaczenia 

terenów zabudowy 

zagrodowej (RM) 

Zapis: „chów lub 

hodowla zwierząt w 

liczbie nie większej niż 

10 DJP, przy czym 

dokładna wartość 

jednostek zostanie 

przesądzona na 

etapie sporządzania 

miejscowego planu 

Dotyczy 

obszaru całego 

studium 

 
Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Ustalenia projektu studium zakładają 

rozwój przemysłowej hodowli zwierząt 

na terenach obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych oznaczonych 

symbolem RU. 



zagospodarowania 

przestrzennego” 

21.  

2019-04-03 […]* 

Zmiana wytycznych 

dotyczących 

zagospodarowania 

terenów obsługi 

produkcji w 

gospodarstwach 

rolnych (RU): 

1) Wprowadzenie 

bezwzględnego 

zakazu lokalizacji 

nowej zabudowy 

inwentarskiej 

2) Wprowadzenie 

bezwzględnego 

zakazu lokalizacji 

obiektów 

budowlanych 

z pomieszczeniami 

przeznaczonymi do 

czasowego 

przetrzymywania 

zwierząt rzeźnych 

3) usunięcie 

wytycznej 

dopuszczającej 

ustalenie DJP na 

etapie sporządzania 

miejscowego planu 

Działki nr 

179/41, 180/41, 

42, 40. 

Istniejące 

tereny obsługi 

produkcji w 

gospodarstwa

ch rolnych - 

RU 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Ustalenia studium nie wprowadzają 

bezwzględnego zakazu  (jak wnoszono 

w uwadze), natomiast dopuszczają 

wprowadzenie zakazu lokalizacji  nowej 

zabudowy inwentarskiej oraz obiektów 

budowlanych z pomieszczeniami 

przeznaczonymi do czasowego 

przetrzymywania zwierząt rzeźnych. 

Studium jest aktem o charakterze 

ogólnym, gdyż wyznacza podstawowy 

zarys, oraz główne kierunki 

zagospodarowania gminy, natomiast 

uszczegółowienie zasad 

zagospodarowania terenów następuje 

w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (w 

tym dotyczących ustalenia 

dopuszczalnej wartości DJP). 



22.  

2019-04-01 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działki 

działek na tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) 

Działki nr 

540/255, 

539/255, 

538/254, 

488/245. 

Obręb Górki 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

23.  

2019-04-01 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działek 

na tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

Działki nr 

522/243, 

523/242, 201, 

186. 

Obręb Górki 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

24. 

2019-04-01 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działek 

na tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

Działki nr 

522/243, 

523/242, 201, 

186. 

Obręb Górki 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 



powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

25. 

2019-04-01 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działek 

na tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) 

Działki nr 

540/255, 

539/255, 

538/254, 

488/245 

Obręb Górki 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

 

 

26. 

2019-02-15 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działki 

w studium na 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Działka nr 517 

Obręb 

Prószków 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 



poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

27. 

2019-03-04 […]* 

Zmiana 

przeznaczenia działki 

w studium na działkę 

budowlaną 

Działka 41 

Obręb 

Jaśkowice 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 
 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych znajdujących się 

poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

28. 

2019-03-20 […]* 

Przeznaczenie działki 

nr 422 w obrębie 

Przysiecz pod 

budownictwo 

mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Działka nr  422 

w obrębie 

Przysiecz 

 

Tereny 

rolnicze 

Burmistrz Prószkowa 

nie uwzględnił uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wynikami Bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, na 

obszarze gminy Prószków występuje 

znaczna nadwyżka terenów 

przeznaczonych pod cele 

mieszkaniowe. W związku z 

powyższym nieuzasadnione jest 

przeznaczanie pod zabudowę nowych 

terenów budowlanych wymagających 

zapewnienia dostępu do drogi 

publicznej. 



Przeznaczenie działek 

nr: 331, 564, 536 oraz 

537 obręb Przysiecz 

na cele związane z 

rozwojem usług 

agroturystycznych 

Działki nr  331, 

564, 536 

oraz 537  

w obrębie 

Przysiecz 

 

Tereny 

rolnicze 
  

Przedmiotowe działki znajdują się w 

granicach terenów rolniczych 

wymagających ochrony przed 

zabudową. Przyjęta polityka 

przestrzenna gminy w tym zakresie ma 

na celu utrzymanie ciągłości korytarzy 

przyrodniczych poprzez utrzymanie 

funkcji rolnej w szczególności wzdłuż 

istniejących cieków i zbiorników 

wodnych. Ochrona terenów rolnych 

przed zabudową wpłynie na 

zachowanie różnorodności 

krajobrazowej i biologicznej oraz 

zapewni stabilności ekosystemu. 

Doprowadzenie drogi 

gminnej do działki nr 

137 obręb Przysiecz 

Działka nr  

781/6 w 

obrębie 

Prószków 

 

Tereny 

rolnicze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa komunikacyjna obszaru 

odbywać się będzie zgodnie z 

ustaleniami obowiązujących 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku gdy działka nie posiada cech 

działki budowlanej (brak dostępu do 

drogi publicznej) należy ją funkcjonalnie 

połączyć i wspólnie zagospodarować z 

przylegającą działką (136/9) 

posiadającą dostęp do drogi, z której 

ma odbywać się obsługa 

komunikacyjna. 



Zapewnienie obsługi 

komunikacyjnej dla 

działek od 267 do 283 

obręb Przysiecz 

Działki o nr od 

267 do 283   

w obrębie 

Przysiecz 

 

Tereny 

rolnicze 
  

Uwaga poza przedmiotem ustaleń 

Studium gdyż dotyczy problematyki 

finansowania i realizacji inwestycji. 

Ustalenia Studium i obowiązującego 

miejscowego planu zapewniają warunki 

do obsługi komunikacyjnej obszaru. 

Ustanowienie drogi 

gminnej na działce 

424 , obręb Przysiecz 

Działka nr 424, 

obręb 

Przysiecz 

Tereny 

rolnicze oraz 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

  

Organizacja i rozwój dróg lokalnych 

zostały ustalone w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Ekonomicznie 

uzasadniony jest rozwój nowej 

zabudowy na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę wzdłuż istniejących dróg 

publicznych. 

Ustanowienie drogi 

gminnej na działkach 

413/1 oraz 418 obręb 

Przysiecz 

Działka nr 413 

oraz 418, obręb 

Przysiecz 

Tereny 

rolnicze oraz 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

  

Organizacja i rozwój dróg lokalnych 

zostały ustalone w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Ekonomicznie 

uzasadniony jest rozwój nowej 

zabudowy na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę wzdłuż istniejących dróg 

publicznych. 

Ustanowienie drogi 

gminnej na działkach 

417/1, 417,2 413/1 

oraz 422 

Działka nr 

417/1, 417,2 

413/1 oraz 422, 

obręb 

Przysiecz 

Tereny 

rolnicze oraz 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

  

Organizacja i rozwój dróg lokalnych 

zostały ustalone w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Ekonomicznie 

uzasadniony jest rozwój nowej 

zabudowy na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę wzdłuż istniejących dróg 



publicznych. 

Poszerzenie ulicy 

Strzeleckiej 

Ulica 

Strzelecka, 

Działka nr 595, 

obręb 

Przysiecz 

Tereny dróg 

gminnych 
  

Uwaga poza przedmiotem ustaleń 

Studium gdyż dotyczy problematyki 

finansowania i realizacji inwestycji 

Wybudowanie mostu 

na rzece 

Prószkowiance 

Rzeka 

Prószkowian-

ka 

Tereny wód 

powierzchniow

ych 

  

Uwaga poza przedmiotem ustaleń 

Studium gdyż dotyczy problematyki 

finansowania i realizacji inwestycji 

Wybudowanie 

ekranów ochronnych 

przy autostradzie A4 

Tereny wzdłuż 

autostrady A4 

Tereny 

przylegające 

do autostrady 

A4 

  

Uwaga poza przedmiotem ustaleń 

Studium gdyż dotyczy problematyki 

finansowania i realizacji inwestycji 

Ustanowienie strefy 

ochronnej bez 

zabudowy i 

działalności 

przemysłowej na 

działce nr 424 obręb 

Przysiecz 

Działka nr 424, 

obręb 

Przysiecz 

Tereny 

rolnicze oraz 

tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

  

Działka nr 424 obręb Przysiecz została 

przeznaczona jako teren rezerwy pod 

rozbudowę cmentarza. Ustalenie 

projektu Studium i obowiązującego 

miejscowego planu nie przewidują 

możliwości realizacji funkcji 

przemysłowej, w związku z powyższym 

bezzasadne jest wyznaczanie strefy 

ochronnej z zakazem prowadzenia 

działalności przemysłowej. 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych 

 

 


