
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/174/16 

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wręczyca Wielka 

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka  

uchwala: 
 

§ 1.  

1.  Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wręczyca Wielka przyjętego uchwałą Nr 6/I/2002 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 

2002 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wręczyca Wielka, zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia        

30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wręczyca Wielka, zmienione uchwałą 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 - zgodnie z zakresem określonym                       

w uchwale Nr XXXVI/359/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 listopada 2014 r.                                     

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wręczyca Wielka. 

2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca

 Wielka zawiera: 

      1)  ujednoliconą część tekstową określającą: 

              a)  uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w art. 10 ust. 1 

  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

             b)  kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w art. 10 ust. 2 ustawy                     

  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

              c) uzasadnienie przyjętych rozwiązań wraz z syntezą ustaleń; 

             2)  część graficzną określającą: 

      a)  aktualne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - na rysunku    

                          UWARUNKOWANIA, 

          b)  ujednolicone kierunki zagospodarowania przestrzennego, z wyróżnieniem  

  wprowadzonych zmian  - na rysunku KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA   

  PRZESTRZENNEGO. 

 

§ 2. 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

       1)  tekst studium ujednolicony - stanowiący załącznik nr 1; 

       2)  rysunek studium KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - w skali 1 : 25 000, 

 stanowiący załącznik nr 2; 

       3)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 3. 

 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

 

 



 

§ 4.  

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zapewni: 

1)  udostępnienie zainteresowanym wglądu do studium i udzielanie odpowiednich informacji; 

2)  podanie do publicznej wiadomości treści uchwały zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6                   

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego                              

ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). 

 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                 Marek Prubant  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/174/16 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

 

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka  

o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 

 

 Wójt Gminy Wręczyca Wielka, działając zgodnie z art. 11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                                           

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), przedstawił, wraz 

z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka, listę nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium: 

 

1)  Stowarzyszenie "ORLICA" ul. Częstochowska 18 a, 42-134 Truskolasy, wniosło do studium uwagi

 polegające na propozycjach zmian: zapisów w tekście studium, odnoszących się do terenów

 oznaczonych symbolem R1, tj. terenów rolniczych bez prawa lokalizacji zabudowy, punktu

 dotyczącego "Energetyki" oraz punktu dotyczącego "Kierunku i zasad kształtowania rolniczej                        

 i  leśnej przestrzeni produkcyjnej" - polegających na wykluczeniu możliwości lokowania elektrowni

 wiatrowych i biogazowni na terenie wsi Truskolasy; 

 

2) Pan (…), zam.(…), wniósł uwagi do studium,                                                                                                          

w których: sprzeciwił się umieszczeniu w treści studium zapisów umożliwiających lokalizowanie na 

terenie gminy odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 110 KW; wskazał, że zapisy studium                 

w tym zakresie sprzeczne są z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961); wniósł o usunięcie z tekstu studium zapisów 

umożliwiających lokalizację na terenach rolniczych bez prawa lokalizacji zabudowy, oznaczonych 

R1, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających energię                       

ze źródeł energii odnawialnej nie wymagających utworzenia stref ochronnych związanych                            

z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenów; wniósł o usunięcie z tekstu studium,                

w punkcie „Energetyka” postanowień dopuszczających możliwość lokalizowania  na terenie gminy 

obiektów OZE; wniósł o usunięcie z tekstu studium, w punkcie „Kierunki i zasady                   

kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej” postanowień dopuszczających możliwość 

lokalizowania na terenie gminy obiektów OZE; wniósł o zmianę terminologii używanej w studium, 

jako niezgodnej z obowiązującymi przepisami; podniósł brak sporządzenia i opublikowania 

opracowania ekofizjograficznego, jako niezbędnego w procedurze planistycznej oraz podniósł,                   

iż brak jest załącznika graficznego zawierającego kierunki rozwoju. 

 

 Wójt Gminy Wręczyca Wielka odnosząc się do uwag wskazał, że: 

 

 Uwagi, wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań                                  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka, dotyczą w swej istocie sprzeciwu, 

wobec zapisów umożliwiających realizację na terenie gminy Wręczyca Wielka urządzeń infrastruktury 

technicznej, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł energii odnawialnej nie 

wymagających utworzenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenów, w tym lokowania elektrowni wiatrowych i biogazowni na terenie wsi Truskolasy.  

Wyjaśnić należy, że zapisy umożliwiające powyższe, zostały wprowadzone uchwałą Nr XXXII/281/09 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka. W roku 2014 Rada Gminy Wręczyca Wielka 

podjęła uchwałę Nr XXXV/349/14 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań                          

i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Wręczyca Wielka, nie wprowadzając zmian                              

w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych, na którą powołują się wnoszący uwagi, studia uwarunkowań i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują 

ważność. Ustawa ta nie wprowadziła obowiązku zmiany obowiązujących dokumentów planistycznych,                             

a wniesione do studium uwagi, w swej istocie stanowią wnioski o zmianę studium i, w trybie art. 32 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, są wraz z innymi wnioskami mieszkańców szczegółowo 

rozpatrywane i analizowane. Ponadto, obecna zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka prowadzona jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/359/14 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka. W uchwale 

tej wskazano, że przedmiotem zmiany studium jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w miejscowości Bieżeń i miejscowości Wręczyca Wielka. Do uchwały dołączono 

załączniki graficzne od nr 1 do nr 3, na których wskazano granice obszaru objętego zmianą kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. De facto, obecne zmiany mają na celu uzupełnienie dotychczas 

obowiązującego studium jedynie o pojedyncze ustalenia, w związku z czym zgodnie z § 8 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w/s zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233) 

studium zostało sporządzone w formie ujednoliconej, a dokonane zmiany w obowiązującym studium zostały 

odpowiednio wyróżnione. Przedmiotem niniejszej zmiany studium jest zmiana kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wyodrębnionych obszarów położonych w poszczególnych miejscowościach gminy, poprzez 

dokonanie korekt na rysunku studium określającym  kierunki zagospodarowania przestrzennego:  

w miejscowości Bieżeń, przy ulicy Polnej, 

w miejscowości Wręczyca Wielka, przy ul. Częstochowskiej, 

w miejscowości Wręczyca Wielka, przy ul. Częstochowskiej. 

 

       Odnosząc się do uwagi dotyczącej opracowania ekofizjograficznego wyjaśnić należy, że opracowanie takie 

znajduje się w tut. organie. Jest to dokument pn. „Opracowanie ekofizjograficzne - Gmina Wręczyca 

Wielka”, z 2005 r. Zostało ono wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298). Z uwagi na niewielki 

zakres zmian prowadzonych w studium obecnie, opracowanie to było materiałem wystarczającym, 

spełniającym wymagania ustawowe. Odnosząc się do uwagi dotyczącej publikacji dokumentu jw., stwierdzić 

należy, że obowiązek taki nie wynika z obowiązujących przepisów.  

 

       Odpowiadając na uwagę dotyczącą załączników graficznych do studium stwierdzić należy, że na studium 

składa się  ujednolicona część tekstowa określająca: 

a) uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w art. 10 ust. 1 ustawy                                

 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

b)  kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w art. 10 ust. 2 ustawy                                   

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

c)  uzasadnienie przyjętych rozwiązań wraz z syntezą ustaleń 

oraz część graficzna określająca: 

a)  aktualne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - na rysunku UWARUNKOWANIA, 

b)  ujednolicone kierunki zagospodarowania przestrzennego, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian                             

 - na rysunku KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

       Uchwaleniu przez Radę Gminy podlegają: tekst studium ujednolicony - stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały i rysunek studium KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - w skali                               

1 : 25 000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, i takie dokumenty wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka, 

wyłożone zostały do wglądu publicznego. Uwarunkowania analizowane w roku 2014, z uwagi na charakter 

zmian obecnego studium uznano za aktualne. 

 

 Rada Gminy Wręczyca Wielka, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka nieuwzględnionymi uwagami, postanawia o ich nieuwzględnieniu. 

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                               Marek Prubant  

 
 


