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         Załącznik Nr 4 
         do Uchwały Nr X/112/11
         Rady Miejskiej w Namysłowie 
         z dnia 1 grudnia 2011r. 

 
 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Namysłów 

 
 

          Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  
 

 

Rada Miejska w Namysłowie 
rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Uwaga złożona w dniu 11.08.2011 przez Państwo Irenę i Ryszarda Woźniaków 

zamieszkałych przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działki o nr 244  

w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R, przez nieruchomość przepływa rzeka Stara 

Widawa. Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość planowany jest zbiornik 

małej retencji „Kamienna”. 

 
Uzasadnienie:  

Część nieruchomości zlokalizowana jest w strefie zagrożenia powodziowego w potencjalnym 

zasięgu wody Q=1%, a także w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Widawy”. W obszarze nieruchomości planowany jest zbiornik małej retencji „Kamienna”, 

którego lokalizacja nie jest jeszcze przesądzona przez RZGW w Opolu, dlatego utrzymuje 

się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
2. Uwaga złożona w dniu 11.08.2011 przez Panią Elizę Prus zamieszkałą w miejscowości 

(dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działki o nr 19/1 w miejscowości 

Ziemiełowice – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  
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Uzasadnienie:  

Nieruchomość graniczy z terenem poniemieckiego cmentarza oraz z terenami rolnymi. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi, nieruchomość znajduje się w strefie ochrony sanitarnej 

cmentarza, dla której obowiązuje zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych lub innych 

budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Brak jest w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się 

lokalizowania zabudowy. 

 

3. Uwaga złożona w dniu 24.08.2011 przez Pana Wiesława Szewczyka zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia na  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej na MN/U, dla działek 

o nr 482, 483 i 485 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie:  

Działka o nr 483 w części południowej graniczy z drogą klasy głównej. Działki o nr 482 i 485 

od północy przylegają do rzeki Starej Widawy. Działki zlokalizowane są na terenach 

podmokłych. Brak w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się 

dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
4. Uwaga złożona w dniu 09.09.2011 przez Państwo Krystynę i Adama Krzyżanowskich 

zamieszkałych przy ul. (dane usunięte) w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane 

usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia całej działki o nr 47/5 w miejscowości 

Bukowa Śląska, pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą nie związaną 

z działalnością rolniczą – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Część północna działki przeznaczona jest pod teren łąk i pastwisk Ł, natomiast część 

południowa działki przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej MN. 

 

Uzasadnienie:  

Działka graniczy od strony południowej z drogą klasy zbiorczej, a od strony północnej  

z dopływem potoku Bukowski. Nieruchomość sąsiaduje z terenami mieszkaniowymi  

i znajduje się w ciągu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy klasy zbiorczej. 
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Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie powiększenia terenu przeznaczonego pod 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej MN od strony południowej. Reszta działki przeznaczona 

jest pod teren łąk i pastwisk Ł ze względu na bliskość terenu z rzeką. 

 

5. Uwaga złożona w dniu 12.09.2011 przez Panią Grażynę Kubasik zamieszkałą przy  

ul. (dane usunięte) w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte) i Panią 

Renatę Pater zamieszkałą przy ul. (dane usunięte) w (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dla działek  

o nr 290 i 291 w miejscowości Smarchowice Małe – uwaga częściowo 

nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki zlokalizowane w sąsiedztwie skrzyżowania dróg klasy głównej i zbiorczej. 

Działka nr 291 przeznaczona jest pod teren produkcyjno-usługowy P/U, działka nr 290 

przeznaczona jest w południowej części pod teren produkcyjno-usługowy P/U, w północnej 

części pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U, pomiędzy tymi terenami 

planowana jest droga klasy głównej KD-G. 

 

Uzasadnienie:  

Działka nr 291 oraz południowa część działki 290, położona jest w obszarze planowanych 

kompleksów terenów produkcyjno-usługowych P/U i dlatego utrzymuje się jej przeznaczenie.  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia północnej części działki nr 290 

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla której dopuszcza się zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową. 

 

6. Uwaga złożona w dniu 15.09.2011 przez Pana Andrzeja Koniecznego zamieszkałego 

przy ul. (dane usunięte) w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych Rpp, dla działki o nr 42  

w miejscowości Ziemiełowice, w gminie Namysłów – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 

Uzasadnienie:  

Działka w całości przeznaczona jest pod teren rolny, wchodzący w skład dużego kompleksu 

rolnego.  W sąsiedztwie brak jest zabudowy, dlatego utrzymuje się dotychczasowe 

zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 
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7. Uwaga złożona w dniu 16.09.2011 przez Panią Violettę Steciuk zamieszkałą  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dla działki o nr 

151/2 w miejscowości Objazda – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 

Uzasadnienie:  

Działka nie posiada dostępu do drogi klasy lokalnej KD-L, od której przewiduje się obsługę 

komunikacyjną terenu mieszkaniowego zlokalizowanego wzdłuż tej drogi, dlatego utrzymuje 

się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
8. Uwaga złożona w dniu 16.09.2011 przez Pana Grzegorza Szczepaniaka zamieszkałego 

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dla działki 

o nr 40/1 w miejscowości Przeczów – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Zachodnia część działki przeznaczona jest pod teren rolny R, wschodnia część działki 

przeznaczona jest pod teren mieszkaniowy MN.  

 

Uzasadnienie:  

Działka położona jest wzdłuż drogi dojazdowej, od której będzie zapewniona dostępność 

komunikacyjna dla nieruchomości. Działka sąsiaduje z terenem mieszkaniowym. Część 

zachodnia działki przeznaczona jest pod teren rolny z powodu niekorzystnych parametrów 

geometrycznych.  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia wschodniej części działki pod 

zabudowę mieszkaniową MN. 

 
9. Uwaga złożona w dniu 19.09.2011 przez Panią Halinę Krzywiecką zamieszkałą  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową MN, dla działki o nr 150 

w miejscowości Objazda – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Wschodnia część działki przeznaczona jest pod teren rolny R, zachodnia część działki 

przeznaczona jest pod teren mieszkaniowy MN.  
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Uzasadnienie:  

Działka położona jest przy drodze klasy lokalnej KD-L, z której zapewniona jest dostępność 

komunikacyjna dla nieruchomości. Wschodnia część działki przeznaczona jest pod teren  

rolny. Natomiast zachodnia część działki jest już zagospodarowana, stoi na niej budynek 

mieszkalny.  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie powiększenia terenu przeznaczonego pod 

zabudowę mieszkaniową MN w zachodniej części działki. 

 

10. Uwaga złożona w dniu 20.09.2011 przez Państwo Annę i Piotra Lejczak zamieszkałych 

przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działki o nr 444 w miejscowości Kamienna 

– uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie:  

Działka położona jest na terenie łąk, od strony południowej sąsiaduje z drogą klasy głównej. 

Północna część działki przylega do rzeki Starej Widawy. Brak jest w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się 

lokalizowania zabudowy. 

 
11. Uwaga złożona w dniu 20.09.2011 przez Państwo Beatę i Andrzeja Kosturek 

zamieszkałych przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową MN, dla działki o nr 91 

w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie:  

Działka położona jest częściowo na terenie łąk, od strony południowej przylega do rzeki 

Starej Widawy. Brak jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się 

dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
12. Uwaga złożona w dniu 21.09.2011 przez Państwo Krystynę i Andrzeja Kownackich 

zamieszkałych w miejscowości (dane usunięte), gminie (dane usunięte), dotycząca 

przekształcenia całej działki na działkę budowlaną o nr 182/2 w miejscowości Ligotka – 

uwaga nieuwzględniona. 



 6 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Ponad połowa działki przeznaczona jest pod teren mieszkaniowy MN, pozostała część 

działki przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 

Uzasadnienie:  

Planowana granica terenu zabudowy mieszkaniowej w swym zasięgu nawiązuje  

do przeznaczenia działek sąsiednich, tworząc jedną linię zabudowy, dlatego działka nie 

może być w całości działką budowlaną.  

 
13. Uwaga złożona w dniu 29.09.2011 przez Państwo Irenę i Ryszarda Woźniak 

zamieszkałych przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działek 

o nr 485/1 i 486 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie: 

Działki zlokalizowane są na terenach łąk, w północnej części działki przylegają do rzeki 

Starej Widawy. Brak w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się 

dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
14. Uwaga złożona w dniu 30.09.2011 przez Pana Damiana Sucheckiego zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zwężenia drogi 

wyznaczonej w obowiązującym planie miejscowym, która została poszerzona kosztem 

działki o nr 134 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 

Uzasadnienie: 

Uwaga jest niezasadna, wykracza poza zakres merytoryczny dokumentu studium. Na etapie 

sporządzania planu miejscowego nastąpi przesądzenie o dokładnych podziałach 

nieruchomości. 

 

15. Uwaga złożona w dniu 30.09.2011 przez Pana Damiana Sucheckiego zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia 

terenu na działkę budowlaną, dla działki o nr 28/1 w miejscowości Kamienna – uwaga 

częściowo nieuwzględniona 
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Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Większość działki przeznaczona jest pod teren rolny R, pozostała część działki 

przeznaczona jest pod teren mieszkaniowy MN w pasie zabudowy mieszkaniowej MN 

zlokalizowanej wzdłuż drogi klasy lokalnej KD-L. 

 
Uzasadnienie: 

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki pod teren 

zabudowy mieszkaniowej MN jako poszerzenie terenu mieszkaniowego zlokalizowanego  

w sąsiedztwie wzdłuż drogi klasy lokalnej KD-L. Planowana granica terenu zabudowy 

mieszkaniowej w swym zasięgu nawiązuje do przeznaczenia działek sąsiednich, tworząc 

jedną linię zabudowy, dlatego działka nie może być w całości działką budowlaną.  

Reszta działki przeznaczona jest pod teren  rolny R. 

 

16. Uwaga złożona w dniu 30.09.2011 przez Pana Damiana Sucheckiego zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod działkę budowlaną, dla działki o nr 33/1 w miejscowości 

Kamienna – uwaga częściowo nieuwzględniona 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R i teren mieszkaniowo-usługowy MN/U w pasie 

zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi klasy lokalnej KD-L. 

 

Uzasadnienie: 

Działka położona jest przy drodze klasy lokalnej KD-L, od strony wschodniej działka graniczy 

z zabudową mieszkaniowo-usługową, a od strony zachodniej przylega do nieczynnej linii 

kolejowej o nr 307. W części południowej działka graniczy z rzeką Stara Widawa, dlatego  

w tej części nie dopuszcza się zabudowy. 

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki pod teren 

mieszkaniowo-usługowy MN/U jako poszerzenie terenu mieszkaniowo-usługowego MN/U 

zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi klasy lokalnej KD-L. 

 

17. Uwaga złożona w dniu 04.10.2011 przez Panią Grażynę Stępień zamieszkałą przy  

ul. (dane usunięte) w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca 

zmiany przeznaczenia terenu pod las, zalesienie, dla działki o nr 682 w miejscowości 

Głuszyna – uwaga nieuwzględniona. 
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Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R i teren mieszkaniowy MN jako uhonorowanie 

istniejącej zabudowy w pasie zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi klasy zbiorczej KD-Z. 

 

Uzasadnienie: 

Przeznaczenie części działki pod teren rolny, jest zasadne ze względu na jej sąsiedztwo. 

Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów rolnych i wprowadzanie zalesienia będzie 

niekorzystnie wpływać na działki sąsiednie w postaci zacienienia. Jest to działka wąska  

(szerokość do 40 m) o niekorzystnych parametrach geometrycznych, na wprowadzanie 

takiego przeznaczenia. W związku z powyższym uwaga została nieuwzględniona. 

 

18. Uwaga złożona w dniu 05.10.2011 przez Pana Jacka Rybitw zamieszkałego przy  

ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniową zagrodową MR, dla działki o nr 386/1 w miejscowości Nowe 

Smarchowice – uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod las ZL. 

 

Uzasadnienie: 

Teren działki jest już częściowo zadrzewiony, brak jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. W obecnie obowiązującym studium teren ten jest przeznaczony pod 

zalesienie. Dokument zmiany studium wyznacza teren działki z przeznaczeniem pod las.  

W związku z powyższym uwaga została nieuwzględniona. 
 
 
19. Uwaga złożona w dniu 05.10.2011 przez Pana Zdzisława Zawierta zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działki 

o nr 243/1 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R, południowa granica działki graniczy z rzeką 

Starą Widawą. W sąsiedztwie nieruchomości planowany jest zbiornik małej retencji 

„Kamienna”. 
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Uzasadnienie:  

Część nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zagrożenia powodziowego w potencjalnym 

zasięgu wody Q=1%, a także w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Widawy”. W sąsiedztwie nieruchomości planowany jest zbiornik małej retencji „Kamienna”, 

którego lokalizacja nie jest jeszcze przesądzona przez RZGW w Opolu, dlatego utrzymuje 

się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
20. Uwaga złożona w dniu 05.10.2011 przez Pana Marka Lejczaka zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działki 

o nr 481/2 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie:  

Działka zlokalizowana na podmokłym terenie, południowa granica działki przylega do drogi 

klasy głównej, a północna granica działki przylega do rzeki Starej Widawy. Brak  

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się dotychczasowe 

zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
21. Uwaga złożona w dniu 05.10.2011 przez Pana Kazimierza Staszczyszyn zamieszkałego 

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U, dla działek 

o nr 480/1, 481/3, 484, 487, 445 w miejscowości Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są pod teren rolny R.  

 
Uzasadnienie:  

Działki zlokalizowanej na podmokłym terenie, południowa granica wszystkich działek 

przylega do drogi klasy głównej, a północna granica działek o nr 480/1, 481/3, 445  przylega 

do rzeki Starej Widawy. Brak w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dlatego utrzymuje się 

dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
22. Uwaga złożona w dniu 06.10.2011 przez Pana Jacka Grudzińskiego zamieszkałego przy 

ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MW, dla działki o nr 243/2 w miejscowości 

Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 
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Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest pod teren rolny R, południowa granica działki graniczy z rzeką 

Starą Widawą. W sąsiedztwie nieruchomości planowany jest zbiornik małej retencji 

„Kamienna”. 

 
Uzasadnienie:  

Część nieruchomości zlokalizowana jest w strefie zagrożenia powodziowego w potencjalnym 

zasięgu wody Q=1%, a także w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Widawy”. W sąsiedztwie nieruchomości planowany jest zbiornik małej retencji „Kamienna”, 

którego lokalizacja nie jest jeszcze przesądzona przez RZGW w Opolu, dlatego utrzymuje 

się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy. 

 
23. Uwaga złożona w dniu 06.10.2011 przez Pana Andrzeja Dobrowolskiego zamieszkałego 

przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu na 

działalność gospodarczą i usługi (magazyn mebli i zakład stolarski), dla działek o nr 136 

i 137 w miejscowości Smarchowice Małe – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U. 

 
Uzasadnienie:  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia terenu działek pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U, na których dopuszcza się funkcje związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczych – usługowych oraz zabudowę mieszkaniową. 

 

24. Uwaga złożona w dniu 07.10.2011 przez Pana Marka Wolskiego zamieszkałego przy  

ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

zabudowę usługowo-produkcyjną P/U, dla działek o nr 64/6 i 64/13 w miejscowości 

Smarchowice Wielkie – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U. 

 

Uzasadnienie:  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia terenu działek pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U, na których dopuszcza się funkcje związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczych - usługowych. 
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25. Uwaga złożona w dniu 07.10.2011 przez Pana Marka Wolskiego zamieszkałego przy  

ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca uwzględnienia zatwierdzonego przez 

Burmistrza podziału działki o nr 521 i dokonania zmiany przeznaczenia działki o nr 521/1 

na teren pod stację benzynową, LPG, zajazd, hotel i restaurację, w miejscowości 

Kamienna – uwaga częściowo nieuwzględniona.  

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U. 

 

Uzasadnienie:  

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U, ustalenia w studium dopuszczają usługi 

towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, usługi turystyki, agroturystyki, funkcje związane  

z obsługą rolnictwa i obiekty sportowo-rekreacyjne. 

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia terenu pod MN/U na których 

dopuszcza się funkcje usługowe. Do kompetencji studium nie należą sprawy podziału 

nieruchomości. 

 
 

26. Uwaga złożona w dniu 10.10.2011 przez Sołtysa Sołectwa Niwki Pana Jacka Pasztetnika 

w imieniu mieszkańców Sołectwa Niwki,  zamieszkałego w miejscowości (dane usunięte),  

w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową MN, dla działek o nr 17, 18, 19, 20/1 i 20/2 w miejscowości Niwki – uwaga 

częściowo nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działki przeznaczone są w południowej części pod zabudowę mieszkaniową MN,  

w północnej części pod tereny rolne R. 

 

Uzasadnienie:  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia południowej części działek pod 

zabudowę mieszkaniową MN zlokalizowaną wzdłuż drogi klasy zbiorczej, jako kontynuacja 

zabudowy istniejącej. Poza wyznaczonym pasem zabudowy działki przeznaczone są pod 

tereny rolne R. 

 
27. Uwaga złożona w dniu 10.10.2011 przez Państwa Krzysztofa i Ewę Staszałek   

zamieszkałych w miejscowości (dane usunięte), oraz firmę „Dwór S.C.” (dane usunięte),   

w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu działek o nr 8/3 i 8/4  

w miejscowości Rychnów – uwaga częściowo nieuwzględniona. 
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Treść uwagi: 

Na działce 8/3 znajduje się zabytkowy dwór wpisany do rejestru zabytków wraz  

z przylegającym obszarem dawnego ogrodnictwa, na którym powstaną garaże oraz budynki 

stanowiące zaplecze ogrodnicze pałacu wg projektu zatwierdzonego przez WKZ. Teren ten 

powinien mieć oznaczenie U. 

Na działce 8/4 znajduje się zabytkowy park i pałac wpisany do rejestru zabytków. Obecnie 

trwają prace budowlane mające na celu odbudowę zabytkowego Pałacu i Oficyny pałacowej 

oraz rewitalizacja całego założenia pałacowego. Wszystkie prace wykonywane są pod 

nadzorem WKZ. Teren parku powinien mieć oznaczenie ZPU, gdzie powstanie droga 

dojazdowa, ścieżki parkowe, odtworzony zostanie ciek wodny oraz elementy małej 

architektury. Południowe tereny powinny mieć oznaczenie U, ponieważ ma powstać  

wg projektu, oficyna pałacowa pełniąca funkcję hotelowo-usługową a także zaplecze 

sportowo-rekreacyjne.  

W projekcie zagospodarowania tego obszaru powinna się znaleźć się również linia 

oddziaływania zabytku, a także wyznaczona południowa oś widokowa nie podlegająca 

zabudowie na osi widokowej pałacu, tak aby cały kompleks tworzył estetyczną całość wraz  

z charakterem wsi Rychnów. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka o nr 8/3 przeznaczona jest pod zabudowę usługową U. Działka o nr 8/4 

przeznaczona jest pod zieleń urządzona ZP oraz pod zabudowę usługową U. 

 

Uzasadnienie:  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia działki o nr 8/3 pod zabudowę 

usługową. Działka o nr 8/4 została podzielona na dwa przeznaczenia terenu, na część 

przeznaczoną pod teren zieleni urządzonej ZP obejmująej teren parku oraz na część 

przeznaczoną pod teren zabudowy usługowej obejmujący zabytkowy pałac wraz z oficyną.  

W zakresie przeznaczenia terenu pod zieleń urządzoną ZP studium dopuszcza: pojedyncze 

obiekty usługowe uatrakcyjniające podstawowe zagospodarowania terenu np.: gastronomia, 

hotel, a także usługi rekreacyjno-wypoczynkowe, obiekty małej architektury, infrastrukturę 

techniczną i komunikacyjną.  

Ponad to, dokument studium jest sporządzany dla całej gminy i charakteryzuje się dużą 

skalą projektową, dlatego na rysunku nie wprowadza się szczegółowych oznaczeń w postaci  

linii oddziaływania zabytku oraz osi widokowych. Szczegółowe zasady ochrony zabytków 

określa się na etapie sporządzania planu miejscowego. W tekście studium zawarte zostały 

wytyczne dla obszarów i obiektów zabytkowych w tym wytyczne dla założeń pałacowo-

parkowych oraz dla układów ruralistycznych w których mowa jest o objęciu szczególną 
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ochroną zachowanych osi widokowych oraz o odtworzeniu zatartych osi kompozycyjnych  

i powiązań widokowych.  

 
 
28. Uwaga złożona w dniu 11.10.2011 przez Pana Mariana Staszczyszyn zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca  przeznaczenia 

działki o nr 443 pod zabudowę, a działki o nr 475 pod zalesienie w miejscowości 

Kamienna – uwaga nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium: 

Działka o nr 443 przeznaczona jest pod teren rolny R. Działki o nr 475 nie można 

zlokalizować na mapie. 

 

Uzasadnienie: 

Działka o nr 443 zlokalizowana jest pomiędzy drogą klasy głównej a rzeką Stara Widawa,  

na użytkach rolnych i podmokłych łąkach. Brak jest zabudowy w sąsiedztwie, dlatego 

utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i nie dopuszcza się lokalizowania 

zabudowy.  

W ewidencji dla miejscowości Kamienna nie ma działki o nr 475. 

 
29. Uwaga złożona w dniu 11.10.2011 przez Pana Tadeusza Kaleta zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dla działki 

o nr 51 w miejscowości Rychnów – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 
Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka przeznaczona jest we wschodniej części pod zabudowę mieszkaniową MN,  

w zachodniej części pod tereny rolne R. 

 

Uzasadnienie: 

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki pod zabudowę 

mieszkaniową MN jako kontynuacja zabudowy istniejącej. Reszta działki przeznaczona jest 

pod teren rolny R. 

 
30. Uwaga złożona w dniu 11.10.2011 przez firmę „Dwór S.C.” (dane usunięte),  w gminie 

(dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia części działki o nr 394, wchodzącej w 

skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Rychnów pod przeznaczenie ZPU – 

uwaga częściowo nieuwzględniona. 
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Treść uwagi: 

W  zachodniej części działki zlokalizowany jest zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy. 

Zespół ten wraz z zabudową dworską tworzy nierozerwalną całość architektoniczno-

kulturową. Część terenu działki 394 wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego 

została oznaczona literami ZPU 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium: 

Studium przeznacza część wnioskowanej działki pod zabudowę usługową (zgodnie  

z załącznikiem mapowym przekazanym wraz z uwagą), reszta działki przeznaczona jest pod 

teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych Rpp. 

 

Uzasadnienie: 

Uwaga nie uwzględniona w zakresie wprowadzenie dodatkowej kategorii przeznaczenia 

terenu oznaczonej literami ZPU.  

Uwaga uwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki (zgodnie z uwagą) pod 

zabudowę usługową U, w terenie tym studium dopuszcza lokalizowanie różnej formy usług 

jak również zieleni urządzonej. 

 
31. Uwaga złożona w dniu 11.10.2011 przez Pana Cezarego Gruszeckiego  zamieszkałego 

przy ul. (dane usunięte), w (dane usunięte), dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod 

działkę budowlaną, dla działki o nr 18 w miejscowości Kamienna – uwaga 

nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Cała działka przeznaczona jest pod teren rolny R, a na jej fragmencie przepływa rzeka Stara 

Widawa. 

 

 

Uzasadnienie: 

Część nieruchomości zlokalizowana jest w strefie zagrożenia powodziowego w potencjalnym 

zasięgu wody Q=1%, a także w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Widawy”. Teren stanowi przestrzeń doliny rzeki Widawy, która powinna zostać przestrzenią 

otwartą. W związku z powyższym uwaga została nieuwzględniona. 

 

 

32. Uwaga złożona w dniu 11.10.2011 przez Pana Adama Maziaka  zamieszkałego  

w miejscowości (dane usunięte), w gminie (dane usunięte), dotycząca zmiany 

przeznaczenia terenu działek o nr 78/5, 78/6 i 78/3 pod działki budowlane oraz 
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o usunięcie z projektu drogi dojazdowej do zalewu zlokalizowanej na działce 22/1, 

w miejscowości Michalice – uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie w projekcie zmiany studium:  

Działka o nr 78/5 w całości przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową MN. Część 

działki o nr 78/6 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową MN, reszta działki 

przeznaczona jest pod teren rolny R. Działka o nr 78/3 nie figuruje w ewidencji dla 

miejscowości Michalice. 

 

Uzasadnienie: 

Działka 78/3 została podzielona na dwie działki o numerach 78/5 i 78/6.  

Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie przeznaczenia całej działki 78/5 i części działki 

78/6 pod zabudowę mieszkaniową MN jako kontynuacja zabudowy istniejącej. Reszta działki 

przeznaczona jest pod R. Studium nie pokazuje drogi dojazdowej na działce 22/1, 

przesądzenie o lokalizacji tej drogi powinno nastąpić na etapie sporządzania planu 

miejscowego, a nie w studium. 

Załącznikiem niniejszego rozstrzygnięcia jest tabela Wykazu Uwag złożonych do projektu 

„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Namysłów – obszar wiejski”. 

 



 1 

 

WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY 

Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
NAMYSŁÓW 

 

Lp. Data 

wpływu, 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 

nieruchomość, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu zmiany studium dla 

nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Burmistrza Namysłowa 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Namysłowie 

załącznik do Uchwały Nr .... 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

uwaga uwzględniona uwaga 

nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 1. 

 

 

11-08-2011 

 

Irena i Ryszard 

Woźniak , ul. (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U 

  

Dz. 244 

Kamienna 

 

Cała działka przeznaczona jest 

pod teren rolny R, a na jej 

fragmencie przepływa rzeka 

Stara Widawa. W obszarze 

nieruchomości planowany jest 

zbiornik małej retencji 

„Kamienna”.  

 
uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

Część nieruchomości 

zlokalizowana jest w strefie 

zagrożenia powodziowego w 

potencjalnym zasięgu wody 

Q=1%, a także w 

projektowanym Obszarze 

Chronionego Krajobrazu 

„Dolina Widawy”. Teren 

stanowi przestrzeń doliny 

rzeki Widawy, która 

powinna zostać przestrzenią 

otwartą. W obszarze 

nieruchomości planowany 

jest zbiornik małej retencji 

„Kamienna”, którego 

lokalizacja nie jest jeszcze 

przesądzona przez RZGW w 

Opolu. 

  

2.  

 

11-08-2011 

 

Eliza Prus, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową MN/U 

 

Dz. 19/1 

Ziemiełowice 

 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny. Nieruchomość 

sąsiaduje z terenem cmentarza 

i terenami rolnymi.  

 
uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

Brak w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z przepisami 

odrębnymi, nieruchomość 

znajduje się w strefie 

ochrony sanitarnej 

cmentarza, dla której 

obowiązuje zakaz 

lokalizowania budynków 

mieszkalnych lub innych 

budynków przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi. 

 

3. 

 

 

24-08-2011 

 

Wiesław Szewczyk, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na  tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej na MN/U 

 

Dz. 482, 483, 

485 Kamienna 

Działki przeznaczone są pod 

teren rolny. 

Działka 483 przylega do drogi 

klasy głównej. Działki 482 i 

485 przylegają do rzeki Stara 

Widawa.  

 

 
uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

Brak w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej. 

Działki zlokalizowane są na 

terenach podmokłych. 

 

4.  

 

09-09-2011 

 

Adam i Krystyna 

Krzyżanowscy, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

 

 

 

prośba o zmianę przeznaczenia całej działki 

pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą nie 

związaną z działalnością rolniczą 

 

Dz. 47/5 

Bukowa Śląska 

 

Część północna działki 

przeznaczona jest pod teren łąk 

i pastwisk Ł, natomiast część 

południowa działki 

przeznaczona jest pod teren 

zabudowy mieszkaniowej MN. 

 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Działka zlokalizowana 

między drogą zbiorczą a 

rzeką, częściowo już 

zabudowana, w sąsiedztwie 

jest zabudowa 

mieszkaniowa. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

powiększenia terenu 
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przeznaczonego pod 

lokalizację zabudowy MN. 

Reszta działki przeznaczona 

jest pod teren Ł, ze względu 

na bliskość terenu z rzeką. 

 

5. 

 

12-09-2011 

 

Grażyna Kubasik, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte), Renata 

Pater, ul. (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia terenu działek 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

MN 

 

Dz. 291 i 290 

Smarchowice 

Małe 

Działki zlokalizowane w 

sąsiedztwie skrzyżowania dróg 

klasy głównej i zbiorczej. 

Działka nr 291 przeznaczona 

jest pod teren produkcyjno-

usługowy P/U, działka nr 290 

przeznaczona jest w 

południowej części pod teren 

produkcyjno-usługowy P/U, w 

północnej części pod teren 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej MN/U, pomiędzy 

tymi terenami planowana jest 

droga klasy głównej KD-G. 

 

 
uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia części działki 

290 pod zabudowę MN/U, 

dla której dopuszcza się 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz 

zabudowę usługową. 

 

6. 

 

15-09-2011 

 

 

Andrzej Konieczny, 

ul. (dane usunięte), 

(dane usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia wyznaczonego 

w studium terenu rolnego R na teren Rpp – 

teren obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych 

 

 

Dz. 42 

Ziemiełowice 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka przeznaczona jest 

pod teren rolny, wchodzący 

w skład dużego kompleksu 

rolnego.  W sąsiedztwie brak 

jest zabudowy. 

 

7. 

 

16-09-2011 

 

Violetta Steciuk, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 

 

151/2 Objazda 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka nie posiada dostępu 

do drogi klasy lokalnej KD-

L, od której przewiduje się 

obsługę komunikacyjną 

terenu mieszkaniowego 

zlokalizowanego wzdłuż tej 

drogi, dlatego utrzymuje się 

dotychczasowe 

zagospodarowanie i nie 

dopuszcza się lokalizowania 

zabudowy. 

 

 

8. 

 

16-09-2011 

 

 

Grzegorz 

Szczepaniak, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na teren 

zabudowy jednorodzinnej MN 

 

Dz. 40/1 

Przeczów 

Zachodnia część działki 

przeznaczona jest pod teren 

rolny R, wschodnia część 

działki przeznaczona jest pod 

teren mieszkaniowy MN.  

 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

W sąsiedztwie jest 

zabudowa mieszkaniowa, 

działka znajduje się przy 

drodze dojazdowej. 

 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia około ¾ 

terenu działki pod zabudowę 

mieszkaniową MN.  

 

9. 

 

19-09-2011 

 

 

Halina Krzywiecka, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 

 

Dz. 150 

Objazda 

Wschodnia część działki 

przeznaczona jest pod teren 

rolny R, zachodnia część 

działki przeznaczona jest pod 

teren mieszkaniowy MN.  

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

powiększenia terenu 

przeznaczonego pod 

zabudowę mieszkaniową 

MN w zachodniej części 

działki. 

 

 

10. 

 

20-09-2011 

 

Piotr i Anna Lejczak, 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na teren 

 

Dz. 444 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka położona jest na 

terenie podmokłym, od 
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ul. (dane usunięte), 

(dane usunięte) 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U Kamienna  strony południowej sąsiaduje 

z drogą klasy głównej. 

Północna część działki 

przylega do rzeki Starej 

Widawy. Brak jest w 

sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej 

 

11. 

 

20-09-2011 

 

Andrzej i Beata 

Kosturek, ul. (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na teren 

mieszkaniowy MN 

 

Dz. 91 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka położona jest na 

terenie podmokłym, od 

strony południowej sąsiaduje 

z drogą klasy głównej. 

Północna część działki 

przylega do rzeki Starej 

Widawy. Brak jest w 

sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej 

 

12. 

 

21-09-2011 

 

 

Andrzej i Krystyna 

Kownaccy, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

„Działka została przekształcona tylko w części 

na działkę budowlaną. Proszę o przekształcenie 

całej działki na działkę budowlaną.” 

 

Dz. 182/2 

Ligotka 

Ponad połowa działki 

przeznaczona jest pod teren 

mieszkaniowy MN, pozostała 

część działki przeznaczona jest 

pod teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Planowana granica terenu 

zabudowy mieszkaniowej w 

swym zasięgu nawiązuje do 

przeznaczenia działek 

sąsiednich, tworząc jedną 

linię zabudowy. 

 

13. 

 

29-09-2011 

 

 

Irena i Ryszard 

Woźniak, ul. (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U 

 

Dz. 485/1 i 486 

Kamienna 

Działki przeznaczone są pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działki zlokalizowane są na 

terenach podmokłych, w 

północnej części działki 

przylegają do rzeki Starej 

Widawy. Brak w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej. 

 

 

14. 

 

30-09-2011 

 

 

Damian Suchecki, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zwężenia drogi wyznaczonej w 

obowiązującym planie miejscowym, która 

została poszerzona kosztem działki o nr 134. 

 

Dz. 134 

Kamienna 

  

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Uwaga jest niezasadna, 

wykracza poza zakres 

merytoryczny dokumentu 

studium. Na etapie 

sporządzania planu 

miejscowego nastąpi 

przesądzenie o dokładnych 

podziałach nieruchomości. 
 

 

15.  

 

30-09-2011 

 

 

Damian Suchecki, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na działkę 

budowlaną 

 

Dz. 28/1 

Kamienna 

Większość działki 

przeznaczona jest pod teren 

rolny R, pozostała część działki 

przeznaczona jest pod teren 

mieszkaniowy MN w pasie 

zabudowy mieszkaniowej MN 

zlokalizowanej wzdłuż drogi 

klasy lokalnej KD-L. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia części działki 

pod teren zabudowy 

mieszkaniowej MN jako 

poszerzenie terenu 

mieszkaniowego 

zlokalizowanego w 

sąsiedztwie wzdłuż drogi 

klasy lokalnej KD-L. 

Planowana granica terenu 

zabudowy mieszkaniowej w 

swym zasięgu nawiązuje do 

przeznaczenia działek 

sąsiednich, tworząc jedną 

linię zabudowy. 

 

16. 

 

30-09-2011 

 

 

Damian Suchecki, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na działkę 

budowlaną 

 

Dz. 33/1 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R i teren 

mieszkaniowo-usługowy 

MN/U w pasie zabudowy 

zlokalizowanej wzdłuż drogi 

klasy lokalnej KD-L. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia części działki 

pod teren mieszkaniowo-

usługowy MN/U jako 

poszerzenie terenu 

mieszkaniowo-usługowego 
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MN/U zlokalizowanego w 

sąsiedztwie drogi klasy 

lokalnej KD-L. 

 

 

17. 

 

04-10-2011 

 

 

Grażyna Stępień, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na las, 

zalesienie  

 

Dz. 682 

Głuszyna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R i teren 

mieszkaniowy MN jako 

uhonorowanie istniejącej 

zabudowy w pasie zabudowy 

zlokalizowanej wzdłuż drogi 

klasy zbiorczej KD-Z. 

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka zlokalizowana jest 

w kompleksie terenów 

rolnych i wprowadzanie 

zalesienia będzie 

niekorzystnie wpływać na 

działki sąsiednie w postaci 

zacienienia. 

 

18. 

 

05-10-2011 

 

 

 

Jacek Rybitw, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniową zagrodową MR  

 

 

Dz. 386/1 

Nowe 

Smarchowice 

Działka przeznaczona jest pod 

las ZL. 

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Teren działki jest już 

częściowo zadrzewiony, 

brak jest w bliskim 

sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

19. 

 

05-10-2011 

 

 

Zdzisław Zawierta, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U  

 

 

 

Dz. 243/1 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R, południowa 

granica działki graniczy z 

rzeką Starą Widawą. W 

sąsiedztwie nieruchomości 

planowany jest zbiornik małej 

retencji „Kamienna”. 
 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Część nieruchomość 

zlokalizowana jest w strefie 

zagrożenia powodziowego w 

potencjalnym zasięgu wody 

Q=1%, a także w 

projektowanym Obszarze 

Chronionego Krajobrazu 

„Dolina Widawy”. W 

sąsiedztwie nieruchomości 

planowany jest zbiornik 

małej retencji „Kamienna”, 

którego lokalizacja nie jest 

jeszcze przesądzona przez 

RZGW w Opolu. 

 

20. 

 

05-10-2011 

 

 

 

 

Marek Lejczak, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U  

 

 

Dz. 481/2 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działka zlokalizowana na 

podmokłym terenie, 

południowa granica działki 

przylega do drogi klasy 

głównej, a północna granica 

działki przylega do rzeki 

Starej Widawy. Brak w 

sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

21. 

 

05-10-2011 

 

 

 

 

Kazimierz 

Staszczyszyn, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniowo-usługową MN/U  

 

 

Dz. 480/1, 

481/3, 484, 

487, 445 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R.  

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Działki zlokalizowana na 

podmokłym terenie, 

południowa granica 

wszystkich działek przylega 

do drogi klasy głównej, a 

północna granica działek o 

nr 480/1, 481/3, 445  

przylega do rzeki Starej 

Widawy. Brak w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej 

 

22. 

 

06-10-2011 

 

Jacek Grudzińskiego, 

ul. (dane usunięte), 

(dane usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną MW. 

 

 

 

Dz. 243/2 

Kamienna 

Działka przeznaczona jest pod 

teren rolny R, południowa 

granica działki graniczy z 

rzeką Starą Widawą. W 

sąsiedztwie nieruchomości 

planowany jest zbiornik małej 

retencji „Kamienna”. 
 

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Część nieruchomość 

zlokalizowana jest w strefie 

zagrożenia powodziowego w 

potencjalnym zasięgu wody 

Q=1%, a także w 

projektowanym Obszarze 

Chronionego Krajobrazu 

„Dolina Widawy”. W 

sąsiedztwie nieruchomości 

planowany jest zbiornik 

małej retencji „Kamienna”, 



 5 

którego lokalizacja nie jest 

jeszcze przesądzona przez 

RZGW w Opolu. 

 

23. 

 

06-10-2011 

 

Andrzej Dobrowolski,  

ul. (dane usunięte), 

(dane usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na działalność 

gospodarczą i usługi (magazyn mebli i zakład 

stolarski) 

 

 

Dz. 136 i 137 

Smarchowice 

Małe 

Działki przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniowo-

usługową MN/U. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia terenu działek 

pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową 

MN/U, na których 

dopuszcza się funkcje 

związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczych 

– usługowych oraz 

zabudowę mieszkaniową. 

 

 

24. 

 

07-10-2011 

 

Marek Wolski, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na P/U (teren 

usługowo-produkcyjny) 

 

Dz. 64/6 i 

64/13 

Smarchowice 

Wielkie 

Działki przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniowo-

usługową MN/U. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia terenu działek 

pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową 

MN/U, na których 

dopuszcza się funkcje 

związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczych - 

usługowych. 

 

 

25. 

 

07-10-2011 

 

Marek Wolski, ul. 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

 

prośba o uwzględnienie zatwierdzonego przez 

Burmistrza podziału działki 521 i dokonania 

zmiany przeznaczenia działki 521/1 na teren 

pod stację benzynową, LPG, zajazd, hotel i 

restaurację. 

 

Dz. 521 i 521/1 

Kamienna 

Działki przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniowo-

usługową MN/U. 

 

 

 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 

MN/U, na której ustalenia w 

studium dopuszczają usługi 

towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej, usługi 

turystyki, agroturystyki, 

funkcje związane z obsługą 

rolnictwa i obiekty 

sportowo-rekreacyjne. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia terenu pod 

MN/U na których dopuszcza 

się funkcje usługowe. Do 

kompetencji studium nie 

należą sprawy podziału 

nieruchomości. 

 

 

26. 

 

10-10-2011 

 

Sołectwo Niwki, 

Sołtys Jacek 

Pasztetnik, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną MN 

 

Dz. 17, 18, 19, 

20/1, 20/2 

Niwki 

Działki przeznaczone są w 

południowej części pod 

zabudowę mieszkaniową MN, 

w północnej części pod tereny 

rolne R. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia części działek 

pod zabudowę 

mieszkaniową MN wzdłuż 

drogi klasy zbiorczej jako 

kontynuacja zabudowy 

istniejącej. 
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27. 

 

10-10-2011 

 

Krzysztof  i Ewa 

Staszałek, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

„Dwór S.C.” (dane 

usunięte), (dane 

usunięte)  

 

 

Na działce 8/3 znajduje się zabytkowy dwór 

wpisany do rejestru zabytków wraz z 

przylegającym obszarem dawnego ogrodnictwa 

na którym powstaną garaże oraz budynki 

stanowiące zaplecze ogrodnicze pałacu wg 

projektu zatwierdzonego przez WKZ. Teren ten 

powinien mieć oznaczenie U. 

Na działce 8/4 znajduje się zabytkowy park i 

pałac wpisany do rejestru zabytków. Obecnie 

trwają prace budowlane mające na celu 

odbudowę zabytkowego Pałacu i Oficyny 

pałacowej oraz rewitalizacja całego założenia 

pałacowego. Wszystkie prace wykonywane są 

pod nadzorem WKZ. Teren parku powinien 

mieć oznaczenie ZPU, gdzie powstanie droga 

dojazdowa, ścieżki parkowe, odtworzony 

zostanie ciek wodny oraz elementy małej 

architektury. Południowe tereny powinny mieć 

oznaczenie U, ponieważ ma powstać wg 

projektu, oficyna pałacowa pełniąca funkcję 

hotelowo-usługową a także zaplecze sportowo-

rekreacyjne.  

W projekcie zagospodarowania tego obszaru 

powinna się znaleźć się również linia 

oddziaływania zabytku, a także wyznaczona 

południowa oś widokowa nie podlegająca 

zabudowie na osi widokowej pałacu, tak aby 

cały kompleks tworzył estetyczną całość wraz z 

charakterem wsi Rychnów. 

 

 

 

 

Dz. 8/3 i 8/4 

Rychnów 

Działka o nr 8/3 przeznaczona 

jest pod zabudowę usługową 

U.  

Działka o nr 8/4 przeznaczona 

jest pod zieleń urządzona ZP 

oraz pod zabudowę usługową 

U. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 

uwzględniona, w zakresie 

przeznaczenia działki o nr 

8/3 pod zabudowę usługową. 

Działka o nr 8/4 została 

podzielona na dwa 

przeznaczenia terenu, na 

część przeznaczoną pod 

teren zieleni urządzonej ZP 

obejmującą teren parku oraz 

na część przeznaczoną pod 

teren zabudowy usługowej 

obejmującą zabytkowy pałac 

wraz z oficyną.  

Ponad to, na rysunku 

studium nie wprowadza się 

szczegółowych oznaczeń w 

postaci  

linii oddziaływania zabytku 

oraz osi widokowych. 

Szczegółowe zasady 

ochrony zabytków określa 

się na etapie sporządzania 

planu miejscowego. W 

tekście studium zawarte 

zostały wytyczne dla 

obszarów i obiektów 

zabytkowych w tym 

wytyczne dla założeń 

pałacowo-parkowych oraz 

dla układów ruralistycznych. 

 

 

28. 

 

11-10-2011 

 

Marian Staszczyszyn, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o przeznaczenie działki 443 pod 

zabudowę, a działki 475 pod zalesienie. 

 

Dz. 443 i 475 

Kamienna 

Działka o nr 443 przeznaczona 

jest pod teren rolny R. Działki 

o nr 475 nie można 

zlokalizować na mapie. Brak 

jej w ewidencji dla 

miejscowości Kamienna. 

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

Działka o nr 443 

zlokalizowana jest pomiędzy 

drogą klasy głównej a rzeką 

Starą Widawą, na użytkach 

rolnych i podmokłych 

łąkach. Brak jest zabudowy 

w sąsiedztwie, dlatego 

utrzymuje się 

dotychczasowe 

zagospodarowanie i nie 

dopuszcza się lokalizowania 

zabudowy.  

W ewidencji dla 

miejscowości Kamienna nie 

ma działki o nr 475. 

 

` 

29. 

 

11-10-2011 

 

Tadeusz Kaleta, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę 

jednorodzinną MN 

 

Dz. 51 

Rychnów 

Działka przeznaczona jest we 

wschodniej części pod 

zabudowę mieszkaniową MN, 

w zachodniej części pod tereny 

rolne R. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

 Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia części działki 

pod zabudowę 

mieszkaniową MN jako 

kontynuacja zabudowy 

istniejącej. Reszta działki 

przeznaczona jest pod R 

 

30. 

 

11-10-2011 

 

Dwór s.c., (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

W  zachodniej części działki zlokalizowany jest 

zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy. Zespół 

ten wraz z zabudową dworską tworzy 

 

Dz. 394 

Rychnów 

Studium przeznacza część 

wnioskowanej działki pod 

zabudowę usługową (zgodnie z 

załącznikiem mapowym 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Uwaga nie uwzględniona w 

zakresie wprowadzenie 

dodatkowej kategorii 

przeznaczenia terenu 
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nierozerwalną całość architektoniczno-

kulturową. Część terenu działki 394 

wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-

Parkowego została oznaczona literami ZPU. 

przekazanym wraz z uwagą), 

reszta działki przeznaczona jest 

pod teren obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych Rpp. 

 

oznaczonej literami ZPU.  

 

Uwaga uwzględniona w 

zakresie przeznaczenia 

części działki (zgodnie z 

uwagą) pod zabudowę 

usługową U, w terenie tym 

studium dopuszcza 

lokalizowanie różnej formy 

usług jak również zieleni 

urządzonej. 

 

 

31. 

 

11-10-2011 

 

 

 

Cezary Gruszecki, 

(dane usunięte), (dane 

usunięte) 

 

prośba o zmianę przeznaczenia na działkę 

budowlaną 

 

Dz. 18 

Kamienna 

Cała działka przeznaczona jest 

pod teren rolny R, a na jej 

fragmencie przepływa rzeka 

Stara Widawa.  

 

uwaga 

nieuwzględniona 
 

uwaga 

nieuwzględniona 

Część nieruchomość 

zlokalizowana jest w strefie 

zagrożenia powodziowego w 

potencjalnym zasięgu wody 

Q=1%, a także w 

projektowanym Obszarze 

Chronionego Krajobrazu 

„Dolina Widawy”. Teren 

stanowi przestrzeń doliny 

rzeki Widawy, która 

powinna zostać przestrzenią 

otwartą. 

 

32. 

 

11-10-2011 

 

Adam Maziak, (dane 

usunięte), (dane 

usunięte) 

 

 

 

prośba o zmianę przeznaczenia działek 78/5, 

78/6, 78/3 na działki budowlane oraz o 

usunięcie z projektu drogi dojazdowej do 

zalewu zlokalizowanej na działce 22/1. 

 

Dz. 78/5, 78/6, 

78/3, 22/1 

Działka o nr 78/5 w całości 

przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową MN. 

Część działki o nr 78/6 

przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową MN, 

reszta działki przeznaczona jest 

pod teren rolny R.  

Działka o nr 78/3 nie figuruje 

w ewidencji dla miejscowości 

Michalice. 

 

 

uwaga w części 

uwzględniona 
 

uwaga w części 

uwzględniona 

Działka 78/3 została 

podzielona na dwie działki o 

numerach 78/5 i 78/6.  

Uwaga częściowo 

uwzględniona w zakresie 

przeznaczenia całej działki 

78/5 i części działki 78/6 

pod zabudowę 

mieszkaniową MN jako 

kontynuacja zabudowy 

istniejącej.  

Reszta działki przeznaczona 

jest pod R.  

Studium nie pokazuje drogi 

dojazdowej na działce 22/1, 

przesądzenie o lokalizacji tej 

drogi powinno nastąpić na 

etapie sporządzania planu 

miejscowego, a nie w 

studium. 

 

 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 


