
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr II/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.

GK.6727.209.2014.D   Wręczyca Wielka, 17.12.2014 r.

Pan 
Marek Prubant
Przewodniczący 
Rady Gminy Wręczyca Wielka

W  odpowiedzi  na  pismo  nr  OG.0005.17.2014  z  dnia  09.12.2014  r.  (data  wpływu 
do tut. organu 10.12.2014 r.), spowodowane wezwaniem Radcy Prawnego (...)  Kancelaria Prawna 
(…),  działającego w imieniu i na rachunek wzywających (właścicieli działek nr ewid. 93/1, 93/3, 
93/2 i 95/6 obręb Wręczyca Mała), z dnia 05.12.2014 r., do usunięcia naruszeń prawa, dot. uchwał: 

• Nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r.   w sprawie 
zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Wręczyca Wielka,

• Nr XXXV/353/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r.  w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka,

informuję,  że  w  ramach  sprawowanego  nadzoru  prawnego  Wojewoda  Śląski  dokonał  oceny 
legalności obu aktów planistycznych i nie stwierdził rażącego naruszenia prawa. 

Odnosząc się  do stawianych w wezwaniu zarzutów, wyjaśniam kolejno. 

Ad.1

„Niezgodne z prawem podjęcie podczas jednego porządku obrad sesji  Rady Gminy Wręczyca Wielka,  wewnętrznie 
sprzecznych  ze  sobą  uchwał:  NR XXXV/349/14  RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z  dnia  29  września  2014  r. 
w  sprawie  zmiany  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka, 
NR XXXV/353/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obwieszczonych przez Wójta gminy Wręczyca Wielka w dniu 15 listopada 2014 r., 
czym naruszono  art.  20 ust.1 w zw. z  art.  9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)”.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.  U.  z  2012,  poz.  647  z  późń.  zm.) plan  miejscowy  uchwala  rada  gminy, 
po  stwierdzeniu,  że  nie  narusza  on  ustaleń  studium,  rozstrzygając  jednocześnie  o  sposobie 
rozpatrzenia  uwag do projektu  planu  oraz  sposobie  realizacji,  zapisanych  w planie,  inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
Prowadzenie równolegle procedury zmiany studium i  sporządzania planu miejscowego nie jest 
niezgodne  z  prawem.  Studium  powinno  być  jednak  uchwalone  wcześniej,  aby,  zgodnie 
z  cyt.  artykułem,  rada  gminy  mogła,  przed  uchwaleniem  planu  miejscowego,  stwierdzić  jego 
zgodność z uchwalonym studium. 
Tut. organ spełnił wyżej opisane wymagania.



Ad. 2 

„Naruszenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wręczyca Wielka 
poprzez niedotrzymanie określonych w niej  terminów w zakresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. Gminy tj. ogłoszenia 29.07.2014r. o jego wyłożeniu w dniach 
od 05.08.14 r. do 03.09.14 r., czym naruszono art. 17 pkt. 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z  dnia  27.03.2003r.  (Dz.U.  Nr  80,  poz.  717),  w  zw.  z  art.  57§1  kodeksu  postępowania  administracyjnego  z  dnia 
14.06.1960r. (Dz.U.2013, Nr 0, poz.267)”

Terminy  wymienione  w   art.  17  pkt  9  i  pkt  11  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  w  tym  termin  powiadomienia  o  wyłożeniu  projektu  planu  miejscowego 
do publicznego wglądu, zostały zachowane. Tut. organ ogłosił, w sposób określony w ustawie, 
o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia 
i wyłożył ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na 
okres co najmniej  21 dni.  Jednocześnie tut.  urząd zorganizował  w czasie wyłożenia dyskusję 
publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.  W ogłoszeniu wyznaczono również 
termin,  w  którym  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia projektu planu. 
Terminy wyliczone zostały zgodnie z zasadami liczenia terminów, określonymi w ustawie z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. 
zm.).

Ad. 3

„Naruszenie  procedury  zmiany  Studium  uwarunkowania  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Wręczyca Wielka poprzez niedotrzymanie określonych w niej terminów w zakresie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu  zmiany  miejscowego  Studium  uwarunkowania  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  ww.  Gminy 
tj.  ogłoszenia 20.06.2014r. o jego wyłożeniu w dniach od 27.06.14 r. do 28.07.14 r., czym naruszono  art.  11 pkt 10 
Ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27.03.2003  r.  (Dz.U.  Nr  80,  poz.  717), 
w zw. z art. 57§1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (Dz.U.2013, Nr 0, poz.267)”.

Terminy  wymienione  w   art.  11  pkt  10  i  11  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  w  tym  termin  powiadomienia  o  wyłożeniu  projektu  studium  do  publicznego 
wglądu,  zostały  zachowane.  Tut.  organ  ogłosił,  w  sposób  określony  w  ustawie,  o  wyłożeniu 
projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożył ten 
projekt  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  do  publicznego  wglądu  na  okres  co 
najmniej 30 dni. Jednocześnie tut. urząd zorganizował w czasie wyłożenia dyskusję publiczną nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu wyznaczono również termin, w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż  21 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu. 
Terminy wyliczone zostały zgodnie z zasadami liczenia terminów, określonymi w ustawie z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. 
zm.).

Ad. 4

„Nie  przedstawienie  przez  Wójta  gminy  Wręczycy  Wielkiej  w  ramach  procedury  zmiany  Studium  uwarunkowania 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka,  Radzie  gminy  Wręczyca  Wielka  listy 
nieuwzględnionych uwag, czym naruszono  art.  11 pkt  12 Ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)”

Wójt Gminy Wręczyca Wielka, działając zgodnie z art. 11 pkt 12 ww. ustawy, przedstawił Radzie 
Gminy Wręczyca Wielka do uchwalenia projekt  studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, 
o których mowa w pkt 11.   Wójt nie uwzględnił części uwag złożonych przez właścicieli działek 
w trakcie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu i w ustawowo określonych 
terminach  po  ich  wyłożeniu,  w  części  dotyczącej  zmiany  kierunków  zagospodarowania 



przestrzennego działki nr ewid. 94 obręb Wręczyca Mała, która nie stanowi własności wnoszących 
uwagi.  Radni, przed podjęciem uchwały zatwierdzającej akt planistyczny, zapoznali się z treścią 
uwag oraz stanowiskiem Wójta, na posiedzeniu Komisji, poprzedzających sesję Rady Gminy, które 
odbyły  się  w  dniu  18  września  2014  r..  Na  sesji  zatwierdzającej  projekt  zmiany  studium 
w  głosowaniu  rozstrzygnęli  równocześnie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  studium. 
Zgodnie  z  powyższym  postanowili,  iż  uwagi,  nieuwzględnione  wcześniej  przez  Wójta,  zostają 
odrzucone.  Zgodnie  z  art.  12  ust.  1  cyt.  ustawy,  tekst  i  rysunek  studium 
oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu 
studium.

Ad. 5

„Nie  sporządzenie  tekstu  jednolitego  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Wręczyca  Wielka  uzupełniającego  Studium o  pojedyncze,  zmienione  ustalenia,  oraz nie  wyłożeniu  do  publicznego 
wglądu  w  formie  ujednoliconej  projektu  Studium  z  wyróżnieniem  projektowanej  zmiany  tekstu  jednolitego,  czym 
naruszono § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.04.2004r. w sprawie zakresu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz 1233), w zw. z art. 9 ust. 2 
i art. 11 pkt 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)”

Projekt  studium sporządzony został  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w tym §  4  ust.  1 
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). Ujednolicony tekst  studium wyłożony był do wglądu publicznego, zamieszczony na 
stronie  internetowej  tut.  urzędu  i  stanowi  jeden  z  załączników  do  uchwały  Nr  XXXV/349/14 
w sprawie zmiany studium.

Ad. 6

„Obwieszczenie przez Wójta gminy Wręczyca Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  przed  uwzględnieniem  uwag składanych  do  projektu 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka,  czym  wyłączono 
możliwość wniesienia do studium wniosków i uwag (wyłączono dyskusję publiczną nad studium), czym naruszono art. 11 
pkt 10,11,12 w zw. z art. 12 ust 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717)”

Obwieszczenie  i  ogłoszenie  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego, dokonane na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłynęło na proces procedowania studium. 
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  studium  rozwiązaniami  miała  miejsce 
w dniu 1 lipca 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka od godziny 14  00.  Zgodnie 
z art. 11 pkt 11 cyt. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające 
osobowości  prawnej,  mogły  wnosić  uwagi  do  projektu  zmiany  studium, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. 

Ad. 7

„Nie  dokonanie  czynności  ponownego wyłożenia, projektu  planu  miejscowego gminy Wręczyca  Wielka (w zakresie 
dokonanych w nim zmian), czym naruszono art. 19 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego nie było 
konieczne. 
Analizując  przepis  art.  17  pkt  13  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym, 
w związku z art.  19 ust. 1, rozważono charakter prawny uwag wnoszonych do projektu planu. 
Ze  względu  na indywidualny  charakter  uwag,  zgłaszanych  w  odniesieniu  do  poszczególnych 



działek,  postanowiono  o  ich  uwzględnieniu  trybie  art.  17  pkt  13  ustawy  o  planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, tj. bez obowiązku ponowienia procedury planistycznej. 
Wprowadzone do projektu studium i planu miejscowego zmiany, były następstwem uwag, które 
zostały pozytywnie rozpatrzone przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 

Ad.  8

„Umieszczenie w zakresie zmiany w sporządzonym planie miejscowym gminy Wręczyca Wielka strefy produkcyjno - 
usługowej pomiędzy terenami rolnymi czynnie uprawianymi, lub terenu rolnego pomiędzy terenami produkcyjnymi, czym 
przekroczono władztwo planistyczne poprzez niezachowanie równowagi pomiędzy interesem publicznym, a interesem 
prywatnym (ograniczonym), tj. (załącznik 33 w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wręczyca  Wielka;  obszar  33/14  w projekcie  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Wręczyca Wielka)”.

W granicach spornego obszaru ustalono przeznaczenie PU dla pojedynczej nieruchomości,  dla 
której  został  złożony  wniosek  o  takie  przekształcenie.  Parametry  działki  nr  ewid.  94,  obręb 
Wręczyca  Mała,  pozwalają  na  prawidłowe  zagospodarowanie  terenu,  z  zachowaniem  stref 
buforowych,  oddzielających  produkcję  od  terenów  o  innych  funkcjach.  Teren  PU  został 
wyznaczony w odległości od ok. 100 do ok. 350 m od ul. Długiej, w pasie terenu dopuszczonym 
dotychczas w studium i obowiązującym planie dla zabudowy rolniczej, w tym inwentarskiej do 40 
DJP. 
W planie  miejscowym,  uchwalonym  przez  Radę  Gminy  Wręczyca  Wielka  uchwałą 
nr  IX/102/11  z  dnia  7  lipca  2011  r.  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IF/III/0911/31/11 z dnia 10 sierpnia 2011r. 
stwierdzającym nieważność części  uchwały jw.  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  Nr  186,  poz.  3484),   tereny 
o głębokości ok. 100 m, położone wzdłuż ul. Długiej, są przeznaczone dla lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zagrodowej  oraz  dla  zabudowy  usługowej  oraz  prowadzenia 
działalności  produkcyjnej.  Wzdłuż  ul.  Długiej  wyznaczono  teren,  gdzie  obok  zabudowy 
mieszkaniowej  dopuszczono  zabudowę  produkcyjno  -  usługową  (u  zbiegu  ul.  Długiej 
z ul. Kolejową) oraz tereny o podstawowym przeznaczeniu produkcyjno – usługowym, w tym na 
działce nr ewid. 92, położonej w odległości ok. 50 m (!), od działki nr ewid. 94.
Brak jest zatem uzasadnienia do ograniczenia wykonywania prawa własności przez właściciela 
działki  nr  ewid.  94,  w  sytuacji,  gdy  na  innych  terenach,  położonych  wzdłuż  ul.  Długiej, 
jest dopuszczona zabudowa produkcyjno - usługowa, a także, gdy w projekcie studium i planu 
miejscowego  dopuszcza  się  znaczące  obszary  do  zabudowy,  również  generującej  ruch 
samochodowy i mogącej powodować uciążliwości dla środowiska i otoczenia, w tym np. związane 
z ogrzewaniem budynków. Obszary objęte zmianami w projekcie studium i planu miejscowego, 
położone  przy  ul.  Długiej,  są  usytuowane  poza  terenami  wymagającymi  ochrony  ze  względu 
na  walory  środowiskowe  lub  krajobrazowe,  a  także  występowanie  gleb  prawnie  chronionych. 
W  ustaleniach  studium  i  planu  miejscowego  zawarto  szczegółowe  warunki,  mające  na  celu 
ochronę przed uciążliwościami terenów sąsiednich.

Ad.  9

„Umieszczenie w zakresie zmiany w sporządzonym planie miejscowym gminy Wręczyca Wielka oraz zmiany studium 
uwarunkowania  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  strefy  produkcyjno  usługowej  pomiędzy  terenami 
rolnymi czynnie uprawianymi lub terenu rolnego pomiędzy terenami produkcyjnymi, czym naruszono ład przestrzenny 
w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717), tj. (załącznik 33 w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka; 
obszar  33/14  w  projekcie  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca 
Wielka)”.

Sprawy  ładu  przestrzennego  należą,  zgodnie  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), do zadań własnych gminy. 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez pojęcie 
ładu przestrzennego należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całość  oraz  uwzględnia  w  uporządkowanych  relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i  wymagania 
funkcjonalne,  społeczno  -  gospodarcze,  środowiskowe,  kulturowe  oraz  kompozycyjno  – 



estetyczne. 
Studium  jest  aktem  kierownictwa  wewnętrznego  gminy,  nie  przesądzającym  ostatecznie 
o sposobie zagospodarowania nieruchomości, lecz stwarzającym nieprzekraczalne ramy swobody 
dla planowania miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa 
miejscowego, stanowi natomiast regulację prawną ustalającą przeznaczenie terenu oraz określa 
sposoby zagospodarowania i zabudowy. 
Ustawa w art.  3 ust.  1 daje  gminie prawo samodzielnego kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej na jej terenie jako zadanie własne w ramach przysługującego gminie tzw. „władztwa 
planistycznego”.  Zadaniem gminy jest  działanie, zgodnie z którym możliwy jest  zrównoważony 
rozwój gminy, prowadzony zgodnie z zasadami ładu przestrzennego. Teren o przeznaczeniu PU, 
na  działce  nr  ewid.  94  we  Wręczycy  Małej,  nie  stanowi  dysonansu  funkcjonalnego 
ani przestrzennego. Zabudowa wokół jest zabudową wielofunkcyjną, gzie działalność produkcyjna 
jest dopuszczona. Prowadzenie działalności obwarowane jest ponadto szeregiem warunków, jakie 
winien spełnić inwestor, dotyczących głównie wykluczenia szkodliwego oddziaływania na działki 
sąsiednie.

Ad.  10

„Władcze, nie uwzględniające uwag i wniosków właścicieli działek o numerach geodezyjnych 93/1, 93/3, 93/2 oraz 95/9, 
mieszczących się w miejscowości Wręczyca Mała, dokonanie zmiany charakteru terenu sąsiadującego z tymi działkami, 
tj.  obszar (załącznik 33 w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka; 
obszar  33/14  w  projekcie  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca 
Wielka), poprzez określenie tego charakteru jako produkcyjno-usługowy, ograniczające w ten sposób wykorzystanie ich 
działek i  działek sąsiadujących w przyszłości  na tereny o charakterze mieszkaniowym czym naruszono art.  6 pkt 2  
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)”.

Ustalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, 
wraz z innymi przepisami prawa kształtują sposób wykonywania prawa własności.  Zaspokajanie 
zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  gminy  następuje  w  drodze  różnorodnych  działań  gminy, 
uściślonych w normach ustawowych, a w planowaniu przestrzennym należy uwzględniać szeroki 
kontekst,  wynikający  z  uwarunkowań  prawnych  i  przestrzennych  w  celu  wyboru 
zoptymalizowanego sposobu zagospodarowania przestrzeni.  Nałożony na gminę obowiązek do 
zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  nie  sprowadza  się  wyłącznie  do  wyznaczenia  w  planach 
miejscowych jak największych powierzchni przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, lecz 
również  wyposażanie  terenów  budowlanych  w  infrastrukturę  techniczną,  komunikacyjną, 
niezbędne usługi, a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców.  W niniejszym przypadku część 
uwag została uwzględniona, część natomiast odrzucona. Odrzucenie uwag dotyczących działki 
nr ewid. 94 nie oznacza, że jej właściciel, realizując planowane przedsięwzięcie, może działać, 
nie  zważając  na  interes  osób  trzecich.  Oddziaływanie  związane  z  prowadzoną  działalnością: 
usługową,  produkcyjną  i  rolniczą  nie  może  powodować  przekroczenia  standardów  jakości 
środowiska  poza  granicami  terenu  do  którego  ma  prawo  prowadzący  działalność.  Warunkiem 
lokalizacji  nowej  zabudowy  produkcyjnej  oraz  budynków  i  urządzeń  budowlanych  służących 
produkcji rolniczej na terenach przylegających do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe 
lub  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jest  oddzielenie  zabudowy  produkcyjnej  oraz 
budynków i  urządzeń  budowlanych  służących  produkcji  rolniczej od  zabudowy  mieszkaniowej, 
w tym poprzez: realizację pasa zieleni izolacyjnej, realizację ogrodzeń o odpowiednich parametrach 
lub lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej obiektów nie powodujących 
uciążliwego  oddziaływania,  a  w  szczególności  budynków  administracyjnych,  socjalnych, 
magazynowych  lub  gospodarczych  oraz  zapewnienie  obsługi  komunikacyjnej  niekolidującej 
z zabudową mieszkaniową.

Ad.  11

„Nie  zamieszczenie  na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Wręczyca,  projektu  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka, czym naruszono art. 17 pkt 1 oraz art. 11 pkt 1 Ustawy 



o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz Punkt 10 załącznika 
numer 4 do protokółu nr XXXII/14 z dnia 18.06.2014r. Sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka”.

Tut.  urząd  postąpił  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. Urząd nie był zobowiązany do zamieszczenia na stronach internetowych  projektu 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Obowiązek  taki  wynika 
art.  11 pkt  10 powyższej ustawy,  lecz dotyczy wyłącznie studium. Projekt zmiany Studium był 
publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z wyżej 
cyt. artykułem, w ustawowych terminach.

Wobec powyższych wyjaśnień, stwierdzić należy, że  uchwały:  
• Nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r.   w sprawie 

zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Wręczyca Wielka,

• Nr XXXV/353/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r.  w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka,

zostały podjęte zgodnie z prawem. 
Pragnę  podkreślić,  co  przytoczono  na  wstępie  niniejszego  pisma,  że  stanowisko  tut.  organu 
podzielił  Wojewoda Śląski,  który w ramach sprawowanego nadzoru  prawnego dokonał  oceny 
legalności obu aktów planistycznych i nie stwierdził rażącego naruszenia prawa. 

Konieczne  jest  również  zwrócenie  uwagi  na  fakt,  iż  w  pierwszej  części  wezwania, 
skierowanego do Rady Gminy Wręczyca Wielka,  przytoczono uchwały:  Nr XXXV/349/14 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz Nr  XXXV/353/14 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka,  w kolejnej  zaś:   Nr XXXV/349/14 
Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  29  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  oraz 
Nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka. 
W niniejszej odpowiedzi tut. organ odniósł się do uchwały Nr XXXV/353/14 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 29 września 2014 r. 

                                                                                                                       Z up. WÓJTA
                                                                                                                        mgr inż. arch. Małgorzata Krupa

                                                                                                                                Kierownik Referatu
                                                                                                                      Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 


