U C H W A Ł A Nr XXV/141/2005
RADY GMINY w WILCZYCACH
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia zmiany Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce dla obszaru
w granicach administracyjnych gminy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z po n. zm.) oraz
art. 9 ust.1,3 w zwi zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.)
Rada Gminy w Wilczycach
uchwala, co nast puje:
§ 1.
1. Przyst puje si do zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilczyce uchwalonego Uchwał Nr XXXI/166/2001 Rady
Gminy w Wilczycach z dnia 28.12.2001 r. dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy Wilczyce.
2. Granice obszaru obj tego zmian przedstawiono na rysunku, który stanowi
zał cznik do niniejszej uchwały.
3. Zmiana dotyczy zagadnie szerzej opisanych w Uzasadnieniu do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/141/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca
2005 roku w sprawie przyst pienia do sporz dzenia zmiany Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wilczyce dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Podj cie niniejszej uchwały wynika z potrzeby uwzgl dnienia ró norodnych
aspektów, które okazały si w trakcie opracowywania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy Wilczyce. Stwierdzono ró nego typu trudno ci
i niedogodno ci, a s to:
1. Nieuzasadniona lokalizacja, na rysunku Studium, terenów: koncentracji usług,
przedsi biorczo ci, obsługi turystyki wyznaczonych w takich miejscowo ciach jak:
Wilczyce, Przezwody, Zagrody. Powy sze funkcje powinny zosta wyznaczone jako
uzupełniaj ce zabudow zagrodow . Taki zapis pozwala wprowadzi na dany
obszar funkcj usługow i mieszkaniow . Nale y doda , i prawie wszystkie tereny
znajduj si poza obszarem zabudowa , obecnie s to pola uprawne. Wyj tek
stanowi Wilczyce, gdzie jeden z obszarów jest w centrum miejscowo ci. W
Studium na wyznaczonych terenach mo na wprowadzi tylko jedn funkcj to jest
usługow . Je eli zapis pozostanie zgodny z wytycznymi Studium, nie mo na ju
umiejscowi na omawianych terenach zró nicowanej zabudowy: mieszkaniowej
i usługowej.
2. Nielogiczny kształt, na rysunku Studium, terenów: koncentracji usług,
przedsi biorczo ci, obsługi turystyki, oraz strefy uci liwo ci elektromagnetycznych
wyznaczonych w miejscowo ciach takich jak: Radoszki, Gałkowice-Ocin, Wilczyce,
Przewody i Zagrody.
W przypadku strefy uci liwo ci elektromagnetycznych
wyst puj cej w Radoszkach kształt został dopasowany do kształtu obszaru le nego.
Oddziaływanie jakiejkolwiek strefy jest równomierne od punktu uci liwo ci lub od
granicy terenu uci liwego.
Kształty pozostałych funkcji, jest trudno uzasadni . Na mapach, opisywane tereny
wypadaj przypadkowo, bez powi zania z granicami działek i topografi terenu.
Ponadto, dla gminy Wilczyce, dost pne s mapy sytuacyjno – wysoko ciowe (w
skali 1:2000) tylko wzdłu ci gów komunikacyjnych, nie pokrywaj całego terenu
gminy, przez co jest trudno odtworzy dokładne kształty terenów jakie wyst puj na
rysunku Studium. Zgodnie z ustaw o planowaniu przestrzennym Studium jest
nadrz dnym opracowaniem, a w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego nale y uwzgl dni dokładnie wszystkie zało enia wyznaczone w
Studium.
3. W Studium w zakresie infrastruktury drogowej niezrozumiały jest przebieg drogi
krajowej nr 79 w miejscowo ci Ocinek. Przez zespół opracowuj cy Studium droga
została bł dnie wrysowana. Nale y doda i droga ta istnieje, nie jest projektowana.
W miejscowo ci Wilczyce została zaprojektowana droga o kierunku Wilczyce –
Gałkowice-Ocin. Na fragmencie wyznaczonym na rysunku kolorem ółtym, mo na
pozostawi obecny przebieg drogi nie trzeba wykonywa nowej.

4. W Studium zostały wyznaczone granice obowi zkowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Plany te nale y wykona dla miejscowo ci
takich jak Wilczyce, Radoszki, Daromin. W przypadku dwóch pierwszych
miejscowo ci granice te ró ni si pomi dzy Studium a planami zagospodarowania
przestrzennego. Rozbie no ta wynika z map sytuacyjno – wysoko ciowych jakie
s dost pne. S to mapy tylko wzdłu ci gów komunikacyjnych, w zwi zku z tym
brakuje map np.: dla terenów rzeki Opatówki, któr nale y uwzgl dni przy
opracowaniu planu dla Wilczyc.
5. Wnioski od osób prywatnych, jakie wpłyn ły do MPZP, niejednokrotnie znajduj
si na terenach gdzie w Studium nie przewiduje si zabudowy o jak jest zło ona
pro ba. Z tego powodu dany wniosek nie mo e by pozytywnie rozpatrzony w
planie zagospodarowania przestrzennego.
6. W Studium zostały wyznaczone stanowiska archeologiczne. Niezb dne jest
jednak uzupełnienie na rysunku studium rozmieszczenia stanowisk
archeologicznych, poniewa wg danych zebranych w O rodku Dokumentacji
Zabytków w Warszawie jest ich wi cej i wyst puj w innych miejscach.
7. Nale y dokona zmian usytuowania lasów i sadów, poniewa w nowym
opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na potrzeby sporz dzanego MPZP
wyst puj one w innych miejscach ni na rysunku Studium.
Obowi zuj ce przepisy: art. 9 ust. 4 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z
pó n. zm.) uniemo liwiaj samorz dowi wprowadzenia zmian na etapie wykonania
planu, dlatego nale y wykona zmian Studium.

