
Załącznik Nr 4 do uchwały 

Nr XLII/382/22 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

 

Lp. 
Data wpływu 

wniosku 

Nazwisko i imię 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 

Treść wniosku 
Oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy wniosek 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej  

w sprawie 
rozpatrzenia 

wniosku 

Uwagi 

Wnioski dotyczące ustaleń Studium złożone do wyłożonego projektu  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek 
(okres wyłożenia od 24 listopada do 16 grudnia 2021 r.) 

(składanie uwag do 10 stycznia 2022 r.) 

1. 

2021-12-01 (…) 

Przeznaczenie wskazanych działek 
na siedlisko rolne w związku z 
prowadzeniem wraz z synem 

gospodarstwa rolnego o pow. 90 ha 
na obszarze gminy Ozimek 

Obręb geodezyjny: Szczedrzyk, 
nr ewid. dz. 21 i 33 km.2 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Umożliwienie powstania 
zaplecza i bazy 

gospodarstwa rolnego 
w ramach wydzielenia 
obszaru gospodarstwa 

rolnego przeznaczonego 
na utworzenie siedliska 

na części działek 
wskazanych we wniosku. 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Obecne zabudowania, dziewięćdziesięcio-hektarowego gospodarstwa rolnego, zlokalizowane są w historycznym centrum miejscowości Szczedrzyk (działka 92/2 
ob. Szczedrzyk). Nieruchomość na której znajdują się budynki gospodarcze oraz siedlisko nie umożliwia dalszego rozwoju gospodarstwa w dotychczasowym miejscu. 
Ze względu na brak terenów pod przyszły rozwój gospodarstwa w miejscu jego prowadzenia, a także chęć ograniczenia uciążliwości związanych z produkcją trzody 
chlewnej postanowiono przeznaczyć cześć wnioskowanych działek (pas 55 m od drogi) pod ewentualne przeniesienie gospodarstwa. Na przedmiotowym terenie 
dopuszczono realizację zabudowy zagrodowej wraz z budową obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną. 
 

2. 2021-12-06 (…) 

Grunt bez dojazdu, aby działka 
została przekształcona na 

budowlaną powinna mieć m.in. 
jedną działkę sąsiednią z dostępem 

do drogi publicznej – a ta nie ma, 
teren uzbrojony – a też nie ma 

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. dz. 98 km3 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 
Ustalenie odnośnie 

obsługi komunikacyjnej 
zostaną rozstrzygnięte 
na etapie sporządzania 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Obszar osiedla jednorodzinnego w rejonie ul. Zamoście oraz ul. Wrzosowej objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
uchwałą nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu obsługa komunikacyjna obszaru została 
zaplanowana w oparciu o drogi wewnętrzne (niepubliczne), przecinające wiele prywatnych działek ewidencyjnych. Gmina nie może w takiej sytuacji zmusić właścic ieli 
do realizacji ww. dróg oraz ich udostępnienia innym właścicielom sąsiednich nieruchomości. W konsekwencji większość działek przeznaczonych pod cele budowlane 
na przedmiotowym obszarze nie posiada faktycznej obsługi komunikacyjnej. Gmina nie może też przejąć tych dróg bez dobrej woli ich właścicieli. Rozwiązaniem tej 
sytuacji jest sporządzenie nowego miejscowego planu i przekształcenie dróg na publiczne. Nowy przebieg dróg publicznych, zapewniających racjonalne rozwiązania 
komunikacyjne, zostanie przesądzony na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu. 

 

3. 

2021-12-09 
(…) 

 

Przeznaczenie części obszaru 
oznaczonego jako ZD – tereny 

dolinne wykluczone z zabudowy 
jako teren z przeznaczeniem MN – 
tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. dz. 688/223 km2 

19/2 km7 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działki poza obszarami 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 
 

4. 

2021-12-13 (…) 

Działki wskazane we wniosku są 
przedmiotem działań 

inwestycyjnych o charakterze: usług 
rekreacji, gastronomii, muzeum.  

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. dz. od 310/10 do 

110/10 
oraz 282/10, 1032/1, 1032/3, 

643, 287 km4 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Odrzucono wniosek  
o wprowadzenie 

możliwości zabudowy 
oraz działań 

inwestycyjnych   
na dz. nr. ewid. 643/287  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Uwagi nie uwzględnia się w części wnioskującej o wprowadzenie możliwości zabudowy oraz działań inwestycyjnych  na dz. nr. ewid. 643/287 ze względu na ochronę 
warunków przyrodniczych na terenach, dla których zmiany mogłyby skutkować degradacją siedliska. Teren został wskazany w projekcie studium jako projektowany 
użytek ekologiczny „Glinianki”. 
 

5. 2021-12-31 (…) 
Przeznaczenie wskazanej działki 

pod zabudowę mieszkaniową  
z przydomowymi ogródkami  

Obręb geodezyjny: Mnichus 
nr ewid. dz. 9 km1 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działki poza obszarami 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

6. 

2022-01-04 (…) 
Zmiana przeznaczenia działki nr 

1149/130 w miejscowości Schodnia 
na zabudowę jednorodzinną  

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. dz. 1149/130 

 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Około 70% działki zostało 
przeznaczone w 

projekcie studium pod 
tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej 

 o niskiej intensywności 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dotychczas obowiązującym Studium. Nieuwzględniona część 
działki znajduje się poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

7. 

2022-01-04 (…) 
Zmiana przeznaczenia działki nr 

1148/133 w miejscowości Schodnia 
na zabudowę jednorodzinną  

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. dz. 1148/133 

 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Około 70% działki zostało 
przeznaczone w 

projekcie studium po 
tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej 

 o niskiej intensywności 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dotychczas obowiązującym Studium. Nieuwzględniona część 
działki znajduje się poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

8. 

2022-01-04 (…) 
Zmiana przeznaczenia działki nr 
110 w miejscowości Schodnia na 

zabudowę jednorodzinną  

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. dz. 110 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działka poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

9. 2022-01-04 (…) 
Zmiana przeznaczenia działki nr 

584/128 w miejscowości Schodnia 
na zabudowę jednorodzinną  

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. dz. 584/128 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Około 50% działki zostało 
przeznaczone w projekcie 

studium po tereny 
zabudowy wielofunkcyjnej 

 o niskiej intensywności 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dotychczas obowiązującym Studium. Nieuwzględniona część 
działki znajduje się poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

10. 

2022-01-03 (…) 
Zmiana przeznaczenia działki  

nr 561 w miejscowości Grodziec na 
zabudowę jednorodzinną 

Obręb geodezyjny: Grodziec 
nr ewid. dz. 561 km 1 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działka poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 

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. 

11. 

2022-01-10 (…) 

Negatywna opina dotycząca 
przeznaczenia terenów w zmianie 

studium w miejscowości Szczedrzyk 
pod zabudowę  

Obręb geodezyjny: Sczedrzyk  
nr ewid. dz. 354, 362, 269, 370, 

373 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Teren na którym 
zlokalizowane są 

przedmiotowe działki leży 
w obszarze o w pełni 
wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-
przestrzennej  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Obszar na których zlokalizowane są przedmiotowe działki przylega bezpośrednio do czterech dróg publicznych (ul. Sportowej, ul. Olimpijskiej, ul. Danieckiej 
i ul. Ks. Maksymiliana Brolla ) – przez co charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do sieci komunikacyjnej. W najbliższym otoczeniu istnieje szereg budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych – tj. zwarta zabudowa, oraz zapewnione jest wyposażenie w podstawowe elementy uzbrojenia terenu. W związku z powyższym  
przedmiotowe działki są w najwyższym stopniu przygotowane do zabudowy. Ponadto centralne części działek zostały przeznaczone pod zabudowę letniskową , dla której 
obowiązuje zachowanie udziału powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 70% powierzchni działki – tym samych gwarantując zachowanie znacznej części istniejącej 
zieleni.  Ustalenie nowego przeznaczenia nie wpłynie na pogorszenie warunków bezpieczeństwa w okolicy.  

12. 

2022-01-04 (…) 

Zmiana przeznaczenie działki nr 
113 w miejscowości Schodnia na 

obszar przeznaczony pod 
zabudowę jednorodzinną  

Obręb geodezyjny: Schodnia  
nr ewid. dz. 113 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Około 50% działki zostało 
przeznaczone 

w projekcie studium 
po tereny zabudowy 

wielofunkcyjnej 
 o niskiej intensywności 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dotychczas obowiązującym Studium. Nieuwzględniona część 
działki znajduje się poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
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13. 

2022-01-05 (…) 
Sprzeciw wobec przekształcaniu 

lasów i terenów rolniczych na tereny 
przeznaczone pod zabudowę  

Obszar całej Gminy Ozimek 
Uwaga 

nieuwzględniona 

Polityka przestrzenna 
gminy zakłada 

zrównoważony rozwój 
gospodarki, 

społeczeństwa 
i środowiska  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
W sytuacji stale zwiększającej się ilości inwestycji w gminie, koniecznością jest przeznaczanie nowych terenów pod rozwój budownictwa. Tereny przeznaczone 
pod zabudowę zostały wyznaczone w miejscach posiadających odpowiednie predyspozycje (dostęp do drogi i uzbrojenia). Przy projektowaniu niniejszego dokumentu 
założono równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska.  

14 

2022-01-05 (…) 

Stanowczy sprzeciw nie można 
przekształcać lasu i wszystkich 

terenów rolniczych na tereny pod 
zabudowę  

Obszar obrębu ewidencyjnego 
Szczedrzyk 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Polityka przestrzenna 
gminy zakłada 

zrównoważony rozwój 
gospodarki, 

społeczeństwa 
i środowiska 

 
 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
W sytuacji stale zwiększającej się ilości inwestycji w gminie, koniecznością jest przeznaczanie nowych terenów pod rozwój budownictwa. Tereny przeznaczone 
pod zabudowę zostały wyznaczone w miejscach posiadających odpowiednie predyspozycje (dostęp do drogi i uzbrojenia). Przy projektowaniu niniejszego dokumentu 
założono równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska 

15. 

2022-01-05 (…) 

Przeznaczenie terenów pod 
budowę farmy fotowoltaicznej o 
mocy przekraczającej 100 kW, 

podobnie jak w uchwale XLI/367/14 
z dni. 24.03.2014 r. 

Obręb geodezyjny: Sczedrzyk  
nr ewid. dz. 268/2, 268/1 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Około 40% działki zostało 
przeznaczone w projekcie 

studium pod „Tereny 
przeznaczone pod 

lokalizację urządzeń 
wytwarzających energię 
z OZE raz z maksymalną 

dopuszczalną strefą 
oddziaływania. Grunty III 

klasy na pozostałej 
powierzchni działek 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z OZE przeznaczono jedynie grunty nie wymagające zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
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16. 

2022-01-05 (…) 

Stanowczy sprzeciw nie można 
przekształcać lasu na tereny pod 
zabudowę a jeśli drzewa są chore 
to można wyciąć i nasadzić nowe 
zdrowe; zwiększenie natężenia 
ruchu drogowego wokół szkoły 
zagrozi bezpieczeństwu dzieci 

Obręb geodezyjny: Sczedrzyk  
nr ewid. dz. 362, 369, 370, 375 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Teren na którym 
zlokalizowane są 

przedmiotowe działki leży 
w obszarze o w pełni 
wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Obszar na których zlokalizowane są przedmiotowe działki przylega bezpośrednio do czterech dróg publicznych (ul. Sportowej, ul. Olimpijskiej, ul. Danieckiej 
i ul. Ks. Maksymiliana Brolla ) – przez co charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do sieci komunikacyjnej. W najbliższym otoczeniu istnieje szereg budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych – tj. zwarta zabudowa, oraz zapewnione jest wyposażenie w podstawowe elementy uzbrojenia terenu. W związku z powyższym  
przedmiotowe działki są w najwyższym stopniu przygotowane do zabudowy. Ponadto centralne części działek zostały przeznaczone pod zabudowę letniskową , dla której 
obowiązuje zachowanie udziału powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 70% powierzchni działki – tym samych gwarantując zachowanie znacznej części istniejącej 
zieleni.  Ustalenie nowego przeznaczenia nie wpłynie na pogorszenie warunków bezpieczeństwa w okolicy.  
 

17. 
2022-01-05 (…) 

Stanowczy sprzeciw wobec 
poszerzenia drogi o nasze działki 

do 2 m. 

Obręb geodezyjny: Sczedrzyk  
nr ewid. dz. 346/2, 346/3, 346/4 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 
Ustalenie odnośnie 

obsługi komunikacyjnej 
zostaną rozstrzygnięte na 

etapie sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Ustalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przesądzają o szerokości poszczególnych dróg publicznych.  

18. 2022-01-05 (…) 

Zmiana przeznaczenia terenu na 
PU, głównie z powodu, że w okolicy 
są takie tereny i możliwość na tym 

terenie dopuszczenia budowy farmy 
fotowoltaicznej o mocy 

przekraczającej 100 kW. 

Obręb geodezyjny: Sczedrzyk  
nr ewid. dz. 1002 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Przedmiotową działkę 
przeznaczono pod  

„Tereny przeznaczone 
pod lokalizację urządzeń 
wytwarzających energię 

z OZE raz z maksymalną 
dopuszczalną strefą 

oddziaływania. 
Odrzucono  w zakresie 

lokalizacji zabudowy 
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produkcyjno-usługowej  
ze względu na potrzebę 

utrzymania korytarza  
ekologicznego na tym 
obszarze mającego 
zapewnić ciągłość 

przyrodniczą 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Przedmiotowe działki przeznaczono pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z OZE. Wnioskowanych działek nie przeznaczono pod lokalizację zabudowy 
produkcyjno-usługowej  ze względu na potrzebę utrzymania korytarza  ekologicznego na tym obszarze mającego zapewnić ciągłość przyrodniczą. 

19. 

2022-01-05 (…) 
Prośba o przeznaczenie na M, 

ponieważ w okolicy są takie zmiany 

Obręb geodezyjny: Biestrzynnik 
nr ewid. dz. 306/10, 307/10, 

308/10 km3 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działki poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

20. 

 

2022-01-05 (…) Prośba o przeznaczenie na M 
Obręb geodezyjny: Szczedrzyk 

nr ewid. 967/1 km1 
Uwaga 

nieuwzględniona 

Działka poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

21. 

 

2022-01-05 (…) Prośba o przeznaczenie na M 
Obręb geodezyjny: Szczedrzyk 

nr ewid. 726 km1 
Uwaga 

nieuwzględniona 

Działka poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Przedmiotowa działka znajduje się poza obszarem zwartej zabudowy. Zgodnie z wynikami bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę ustalenia studium 
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nie dopuszczają rozwoju zabudowy mieszkaniowej poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

22. 

2022-01-05 (…) 
Prośba o zmianę przeznaczenia 
wskazanych działek z ZD na M 

Obręb geodezyjny: Ozimek 
nr ewid. 598, 573 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działki poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

23. 

2022-01-05 (…) 
Prośba o zwiększenie 

przeznaczenia wskazanych działek 
na M 

Obręb geodezyjny: Grodziec 
nr ewid. 646/1, 647/1 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działki poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w obowiązującym miejscowym planie przyjętym uchwałą 
nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. Pozostała część działek 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. 

24. 

2022-01-05 (…) 

Zwiększenie przeznaczenia 
wskazanej działki na M (Tereny 

zabudowy wielofunkcyjnej o niskiej 
intensywności)  

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. 373/91 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działka poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 

25. 2022-01-10 (…)  

Obręb geodezyjny: Szczedrzyk 
nr ewid., 470/3 

 
Obręb geodezyjny: Schodnia 

nr ewid., 494/96 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Działka nr 470/3 obręb 
Szczedrzyk została 

częściowo przeznaczona 
do zabudowę. Pozostała 

część działki oraz dz. 
nr 494/96 odrzucono 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Dla działki położonej w obrębie Szczedrzyk granice terenów przeznaczonych pod zabudowę zostały utrzymane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w obowiązującym 
miejscowym planie przyjętym uchwałą nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. Pozostała część działek znajduje się poza obszarem zwartej 
zabudowy. 
Działka położona w obrębie Schodnia w całości 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. 

26. 

2022-01-10 (…) 
Zachowanie dotychczasowego 

sposobu zagospodarowania 
wskazanego obszaru tj . ZLz  

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. 98, 638/99, 639/99, 

640/100, 641/100 km3 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Właściciele 
nieruchomości prowadzą 
gospodarstwo rolne i w 
trakcie wyłożenia złożyli 

uwagę o zmianę 
przeznaczenia działki w 
sposób umożliwiający jej 

rolnicze użytkowanie. 
Dodatkowo 

zawnioskowali o 
przeznaczenie części 
działki pod cele rolno-

siedliskowe 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Właściciele gruntów złożyli uwagę w której stwierdzają, że są rolnikami i zamierzają użytkować grunty w sposób rolniczy – niekorzystne dla prowadzonego przez nich 
gospodarstwa jest przeznaczenie terenu pod zalesienie. Południowa część działek znajduje się  w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. Działki graniczą bezpośrednio z czterema domami jednorodzinnymi, a w odległości do 50 m znajdują się dwa kolejne. Działka 641/100 posiada dostęp 
do drogi publicznej (ul. Wrzosowa). Działka bezpośrednio w granicy posiada wyposażenie w sieci uzbrojenia – linię elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz gazociąg, 
a w drodze w odległości do 20 metrów znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Na działce znajduje się również istniejący budynek gospodarczy. 

27. 2022-01-10 (…) 
Włączenie wskazanych działek 
do terenu R – tereny rolnicze 

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. 294/2 i 192/2 km7 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo 

Na dz. 192/2 
zlokalizowany jest 

budynek produkcyjny, 
projekt studium jedynie 
sankcjonuje ten stan.  

Dz. nr 294/2 w 
ostatecznej wersji 
dokumentu została 

wskazana pod tereny 
rolnicze 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Na działce o nr ewid. 192/2 znajduje się budynek produkcyjny – ustalenia studium utrzymują stan istniejący. 
Działka o nr ewid. 294/2 zgodnie z uwagą została przeznaczona pod tereny rolnicze.  

28. 

2022-01-10 (…) 
Sprzeciw wobec zmiany sposobu 

zagospodarowania wobec 
wnioskowanych działek,  

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. 98, 641/100, 639/99 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Właściciele 
nieruchomości prowadzą 
gospodarstwo rolne i w 
trakcie wyłożenia złożyli 

uwagę o zmianę 
przeznaczenia działki 

w sposób umożliwiający 
jej rolnicze użytkowanie. 

Dodatkowo 
zawnioskowali 

o przeznaczenie części 
działki pod cele rolno-

siedliskowe 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Właściciele gruntów złożyli uwagę w której stwierdzają, że są rolnikami i zamierzają użytkować grunty w sposób rolniczy – niekorzystne dla prowadzonego przez nich 
gospodarstwa jest przeznaczenie terenu pod zalesienie. Południowa część działek znajduje się  w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. Działki graniczą bezpośrednio z czterema domami jednorodzinnymi, a w odległości do 50 m znajdują się dwa kolejne. Działka 641/100 posiada dostęp 
do drogi publicznej (ul. Wrzosowa). Działka bezpośrednio w granicy posiada wyposażenie w sieci uzbrojenia – linię elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz gazociąg, 
a w drodze w odległości do 20 metrów znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Na działce znajduje się również istniejący budynek gospodarczy. 

29. 2022-01-10 (…) 
Sprzeciw wobec zmiany sposobu 

zagospodarowania wobec 
wnioskowanych działek, 

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. 98, 641/100, 639/99 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Właściciele 
nieruchomości prowadzą 
gospodarstwo rolne i w 
trakcie wyłożenia złożyli 

uwagę o zmianę 
przeznaczenia działki 

w sposób umożliwiający 
jej rolnicze użytkowanie. 

Dodatkowo 
zawnioskowali o 

przeznaczenie części 
działki pod cele rolno-

siedliskowe 
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Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Właściciele gruntów złożyli uwagę w której stwierdzają, że są rolnikami i zamierzają użytkować grunty w sposób rolniczy – niekorzystne dla prowadzonego przez nich 
gospodarstwa jest przeznaczenie terenu pod zalesienie. Południowa część działek znajduje się  w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. Działki graniczą bezpośrednio z czterema domami jednorodzinnymi, a w odległości do 50 m znajdują się dwa kolejne. Działka 641/100 posiada dostęp 
do drogi publicznej (ul. Wrzosowa). Działka bezpośrednio w granicy posiada wyposażenie w sieci uzbrojenia – linię elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz gazociąg, 
a w drodze w odległości do 20 metrów znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Na działce znajduje się również istniejący budynek gospodarczy. 

30. 
2022-01-10 (…) 

Oznaczenie gazociągu 
przebiegającego przez działkę jak 

postulowanego do przeniesienia lub 
wymiany. 

Obręb geodezyjny: Schodnia 
nr ewid. 2415/198 km2 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Studium ze względu 
na swój charakter nie 

stwarza ram prawnych 
do zmiany przebiegu 

gazociągu. W przypadku 
ograniczeń wynikających 
z jego przebiegu nadal 
znaczna część działki 

pozostaje w możliwości 
do zabudowy.   

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Wniosek poza przedmiotem ustaleń Studium ze względu na zakres. 

31. 

2022-01-10 (…) 
Wniosek o przeprowadzenie 

procedury ZRiD; Brak dojazdu do 
działki 

Obręb geodezyjny: Krasiejów 
nr ewid. 169 km2 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Wniosek poza 
przedmiotem ustaleń 
Studium ze względu 

na zakres. 
Ustalenie odnośnie 

obsługi komunikacyjnej 
zostaną rozstrzygnięte na 

etapie sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
Wniosek poza przedmiotem ustaleń Studium ze względu na zakres. 

 

32. 2022-01-10 (…) 
Przeznaczenie działek pod 
fotowoltaikę lub zabudowę 

mieszkaniową 

Obręb geodezyjny: Grodziec 
nr ewid.  693/3, 695/4, 686/1 

Uwaga 
uwzględniona 

częściowo  

Działki poza obszarem 
o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 
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funkcjonalno-
przestrzennej  

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań: 
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. 
Pozytywnie uwzględniono przeznaczenie działek pod fotowoltaikę.  

 


