
Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez........

UCHWAŁA N R ....................
RADY GMINY POPÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

Na podstawie ait. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) oraz uchwały 
Nr72/XI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa - nia przestrzennego gminy Popów uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, na 
które składają się załączniki do niniejszej uchwały:

1) Tekst Studium -  zał. nr 1;

2) Rysunek Studium -  „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego” w skali 1:20 000 - zał. nr 2;

3) Rysunek Studium -  „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1:20 000 - zał. nr 3;

4) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie
wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu - zał. nr 4;

5) Dane przestrzenne tworzone dla Studium - zał. nr 5.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 220/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie celów 
rozwoju i kierunków polityki przestrzennej określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Popów”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów

Henryk Wróż



Załącznik Nr 4
do Uchwały N r .......
Rady Gminy Popów 
z dnia...................

WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY POPÓW

Nr
uwagi 
do stu
dium

Nr
uwagi 

wg roz
strzy

gnięcia 
W ójta

Data wpływu  
uwagi

N azwisko  
i imię, nazwa 

jednostki orga
nizacyjnej, ad
res zgłaszają

cego uwagi

Treść uwagi

O znaczenie  
nieruchom o

ści, której 
dotyczy  
uwaga

U stalenia projektu 
Studium  dla nieru

chom ości, której 
dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie  
W ójta w  sprawie roz

patrzenia uwag

R ozstrzygnięcie R ady  
G m iny w sprawie 

rozpatrzenia uwag

Uwagi
Uwaga

uwzględ
niona

Uwaga
nie-

uwzględ-
niona

Uwaga
uwzględ

niona

Uwaga
nie-

uwzględ-
niona

i . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. i i . 12.
i . 2. 15.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu

dowę m ieszkaniową jednorodzinną i 
zagrodową RM /M N.

dz. ew.: 32/5, 
33/1

obręb Popów

grunty rolne pozo
stałe (R)

w części 
X

N ie uwzględniono w  części dotvczacei d o z o -  

stałego fragm entu nieruchom ości ze w zględu na 
ustawowy w ym óg nieprzekraczania bilansu dla 
zabudow y m ieszkaniowej.

2. 3. 16.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabudowę 
usługow ą z  dopuszczoną pow ierzch
nia zabudow y do 75%  powierzchni 
nieruchom ości

dz. ew. 475/4 
obręb Za

wady

grunty rolne pozo
stałe (R)

X Nie uwzględniono ze względu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania b ilansu dla zabudow y 
usługowej oraz lokalizację poza ciągiem zabu
dowy, a  także bezpośrednio przy drodze w oje
w ódzkiej, przy której ze w zględów  bezpieczeń
stwa należy ograniczać liczbę zjazdów  zw łasz
cza w  odniesieniu do generatorów  ruchu tj. 
usługi, produkcja

3. 4. 18.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniową jednorodzinną.

dz. ew. 
140/12 

obręb Ka- 
m ieńszczyzna

grunty rolne pozo
stałe (R ), zabudow a 
zagrodow a i zabu
dowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 
(RM /M N)

w części 
X

N ie uw zględniono w części dotyczącej dozo- 
stałego fragm entu działki ze w zględu na usta
w ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu d la za
budow y m ieszkaniowej.

4. 5. 21.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki nr ew. 36/10 
pod zabudowę m ieszkaniow ą jedno 
rodzinną i usługową M N/U  (pod bu
dowę budynku m ieszkalnego i prze
m ysłowo-usługowego).

dz. ew.: 
36/10, 36/11 
(służebność) 
obręb Popów

dz. ew. 36/10 - zabu
dow a m ieszkaniowa 
jednorodzinna (M N) 
dz. ew. 36/11 - 
grunty rolne pozo
stałe (R), zabudowa 
zagrodow a i zabu
dow a m ieszkaniowa

X Nie uwzględniono ze względu na Dołożenie 
w ew nątrz osiedla m ieszkaniowego i kolizję 
funkcjonalną zabudow y produkcyjno -  usługo
wej i zabudow y m ieszkaniow ej jednorodzinnej 
znajdującą się w  sąsiedztwie.



jednorodzinna 
(RM /M N) oraz za
budow a m ieszka
niow a j ednorodzinna 
(M N)

5. 6. 21.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniow o-uslugow ą (produk- 
cyjno-handlow o-usługow ą w  połą
czeniu z  zabudow ą m ieszkaniową).

dz. ew. 36/11 
obręb Popów

grunty rolne pozo
stałe (R), zabudowa 
zagrodowa i zabu
dowa m ieszkaniowa 
jednorodzinna 
(RM /M N) oraz za
budow a m ieszka
niowa jednorodzinna 
(MN)

X Nie uw zględniono ze względu na sąsiedztwo
pozostaw iono przeznaczenie fragmentów 
działki w  zasięgu obecnie wyznaczonych tere
nów  zabudowy m ieszkaniowej jednorodzinnej 
(M N) oraz zabudow y zagrodowej i zabudowy 
m ieszkaniowej jednorodzinnej (RM /M N), a 
w  pozostałym  fragm encie działki w  obecnie 
wyznaczonym  terenie gruntów rolnych pozosta
łych (R ) ze względu na położenie poza strukturą 
osiedla mieszkaniowego, kolizję funkcjonalną 
zabudow y produkcyjno -  usługowej i zabu
dow y mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usta
w ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budow y mieszkaniowej.

6. 8. 22.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod budowę 
instalacji OZE - odnaw ialnych źró
deł energii.

dz. ew.: 2070, 
2126

obręb Rębie- 
łice Królew

skie

dz. ew. 2070 - grunty 
rolne (R), zabudowa 
zagrodowa i zabu
dowa m ieszkaniowa 
jednorodzinna 
(RM /M N)
dz. ew. 2126 - grunty 
rolne (R)

X Nie uwzględniono ze względu na negatywne
stanowisko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, 
w yrażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu 
studium , w  punkcie nr 3 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww, punktem wyznaczanie terenów 
farm fotow oltaicznyeh poza terenami przezna
czonym i do trwałego zainwestowania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradować krajobraz rolniczy, a tym samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+.

7. 9. 22.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod budowę 
instalacji OZE - odnaw ialnych źró
deł energii.

dz. ew.: 2121, 
2122

obręb Rębie- 
lice Królew

skie

grunty rolne (R) X Nie uw zględniono ze względu na negatywne
stanowisko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, 
w yrażone w  odm owie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie n r 3 pism a znak: PP- 
R PP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww, punktem wyznaczanie terenów 
farm fotow oltaicznyeh poza terenami przezna
czonym i do trwałego zainwestowania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a  tym samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+.

8. 11. 23.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod farmę fo- 
tow oltaiczną

dz. ew.: 
1983/3, 

1984/1 (obec
nie 1948/3 i 

1984/4), 
1984/2

dz. ew.: 1983/3, 
1984/2 - granty rolne
(R)
dz. ew. 1984/1 
(obecnie 1948/3 i 
1984/4) - zabudowa

X N ie uw zględniono ze względu na negatywne 
stanowisko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, 
wyrażone w  odmownym uzgodnieniu projektu 
studium , w  punkcie nr 3 pism a znak: PP- 
RPP,7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z  w w  punktem wyznaczanie terenów



obręb Rębie- 
lice Królew

skie

zagrodow a i zabu
dowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne (R)

farm fotow oltaicznyeh poza terenam i przezna
czonym i do trw ałego zainw estow ania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a  tym  sam ym  
narusza zasady określone w  Planie 2020+.

9. 13. 23.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
rekreacyjną zw iązaną z  prow adze
niem  działalności agroturystycznej.

dz. ew. 96/4 
(obecnie 

96/12 i 96/13) 
obręb Ka

in ieńszczvzna

łąki, pastw iska (RŁ) X N ie uw zględniono ze względu na Dołożenie w  
bezpośrednim  sąsiedztwie rzeki G órnianki, w  
zasięgu korytarza ekologicznego, na gruntach 
zm eliorow anych i częściowo w  obszarze szcze
gólnego zagrożenia powodzią.

10. 14. 23.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod farm ę fo
to woltaiczną.

dz. ew. 118/1 
obręb Ka- 

mieńszczyzna

grunty rolne pozo
stałe (R)

X N ie uw zględniono ze w zględu na negatywne 
stanow isko Zarządu W ojewództw a Śląskiego, 
w yrażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie n r 3 p ism a znak: PP- 
R PP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww. punktem  w yznaczanie terenów  
farm  fotow oltaicznyeh poza terenam i przezna
czonym i do trw ałego zainw estow ania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a  tym  samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+

11. 15. 23.09.2020 r. XXXXXX Przeznaczenie działek pod zabu
dowę zagrodową.

dz. ew.: 65/5, 
67/5, 68/5, 

114/1, 115/1, 
117/3 

obręb Ka- 
m ieńszczyzna

dz. ew.: 67/5, 68/5 - 
grunty rolne pozo
stałe (R), łąki, pa
stw iska (RŁ) 
dz. ew.: 65/5, 114/1, 
115/1,117/3 -g run ty  
rolne (R)

w części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczacei frag- 
mentu nieruchom ości położonego po północnej 
stronie drogi ze w zględu na lokalizację czę
ściowo w  obszarze szczególnego zagrożenia 
pow odzią oraz z  uwagi na negatywne stanow i
sko Zarządu W ojewództw a Śląskiego, wyra
żone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie 1 pism a znak: PP- 
R PP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww. punktem  zw iększanie zainwe
stow ania doliny Lisw arty poprzez przeznacza
nie gruntów  rolnych na  cele zabudow y skutko
wać będzie ograniczeniem  drożności i funkcjo
now ania doliny rzecznej jak o  korytarza ekolo
gicznego o randze krajowej i stanowi narusze
nie przyjętych w  Planie 2020+ zasad.
D la pozostałego fragm entu nieruchom ości po
łożonego po południowej stronie drogi pozosta
w iono ustalone przeznaczenie ze w zględu na lo
kalizację poza ciągiem  zabudow y oraz usta
w ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu d la za
budow y m ieszkaniowej.

12. 16. 23.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu
dow ę zagrodową/m ieszkaniową.

dz. ew.: 
801/2, 802/2, 
803/2, 804/2, 
805/2, 806/2, 

807/2

zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniow a je d 
norodzinna 
(RM /M N),

w części 
X

N ie uw zględniono w  części w  zasięgu wyzna- 
czonego terenu usług rekreacji i wypoczynku 
(UT), który stanowi zaplecze usługowe dla p ro
jektow anego zbiornika wodnego.



obręb Za
wady

zabudow a usług re
kreacji i wypo
czynku (UT1

13. 17. 23.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniow a jednorodzinną. 
Załączono ksero m apy ewidencyjnej 
z zaznaczonym  fragmentem działki 
pod zabudowę m ieszkaniową przy 
drodze powiatowej nr 2017S.

dz. ew. 79 
obręb Za

wady

zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniowa je d 
norodzinna
(RM /M N)
grunty rolne pozo
stałe (R)

X Nie uw zględn iono  ze względu na  ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania bilansu dla zabudowy 
m ieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem 
zabudowy.

14. 18. 23.09.2020 r. XXXXXX Przeznaczenie działek pod zabu
dowę m ieszkaniow a jednorodzinną 
Załączono ksero mapy ewidencyjnej 
z  zaznaczonym i fragm entam i dzia
łek pod zabudowę m ieszkaniową 
przy drodze powiatowej nr 2017S.

dz. ew.: 90/2, 
281/1 

obręb Za
wady

dz. ew.: 90/2 - zabu
dowa zagrodowa i 
zabudowa m ieszka
niow a jednorodzinna 
(RM /M N)grunty 
rolne pozostałe (R), 
lasy (ZL), dolesienia 
(ZLd)
dz. ew.: 281/1 - 
grunty rolne pozo
stałe (R), dolesienia 
(ZLd)

w  części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczącej nołu- 
dniowych fragm entów  dz. ew. 90/2 ze względu 
na  teren sklasyfikow any jak o  las oraz dz. ew. 
281/1 ze w zględu na lokalizację poza ciągiem 
zabudow y oraz ustawowy wym óg nieprzekra
czania b ilansu dla zabudow y mieszkaniowej.

15. 19. 23.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod budowę 
instalacji O ZE - odnawialnych źró
deł energii.

dz. ew.: 
2074/2 ,2130 
obręb Rębie- 
lice Królew

skie

grunty rolne (R) X Nie uw zględniono ze względu na negatywne 
stanow isko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, 
w yrażone w  odm owie uzgodnienia projektu stu
dium, w  punkcie n r 3 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww, punktem  wyznaczanie terenów 
farm fotowoltaicznyeh poza terenami przezna
czonym i do trwałego zainwestow ania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a tym samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+.

16. 20. 23.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabudowę 
zagrodow ą i zabudowę m ieszka
niow ą jednorodzinną RM /M N, co 
najmniej w  części od granicy z drogą 
do 120 m w  głąb, w  stronę rzeki.

dz. ew. 87/1 
obręb W ąsosz 

Górny

lasy (ZL) w części 
X

Nie uw zględniono w  części dla fraem entu
działki powyżej ok. 50 m od drogi powiatowej 
nr 2014S, analogicznie jak  dla sąsiednich dzia
łek. W pozostałej części pozostawiono teren 
sklasyfikow any jak o  las, częściowo położony w 
korytarzy ekologicznym  rzeki Warty.

17. 23. 25.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod budowę 
instalacji OZE - odnaw ialnych źró
deł energii.

dz. ew.: 
2073/2 ,2129 
obręb Rębie- 
lice Królew

skie

grunty rolne (R) X Nie uw zględniono ze względu na negatywne 
stanow isko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, 
w yrażone w  odm owie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie n r  3 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z  dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww. punktem wyznaczanie terenów 
fann  fotowoltaicznyeh poza terenami przezna
czonym i do trwałego zainwestow ania na wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie



degradow ać krajobraz rolniczy, a  tym  sam ym  
narusza zasadv określone w  Planie 2020+

18. 24.1 25.09.2020 r. XXXXXX 18.1. Przeznaczenie działek 7174, 
7175 pod budow ę instalacji OZE - 
odnaw ialnych źródeł energii

dz. ew.: 7174, 
7175 ,476/2  

obręb Rębie- 
lice Królew

skie

18.1. dz. ew.: 7174 - 
granty  rolne (R), 
dz. ew.: 7175 - 
granty  rolne (R), za
budow a zagrodow a i 
zabudowa m ieszka
niow a jednorodzinna 
(RM /M N ), farm y fo- 
tow oltaiczne w raz ze 
strefami ... (EF)

w części 
X

N ie uw zględniono w  części wDozostałei części 
nieruchom ości ze w zględu na negatywne stano
wisko Zarządu W ojewództw a Śląskiego, w yra
żone w  odm ow ie uzgodnienia projektu studium, 
w  punkcie nr 3 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Z godnie z  ww. punktem wyznaczanie terenów  
farm fotow oltaicznyeh poza terenam i przezna
czonym i do trw ałego zainw estow ania na w ą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a  tym  samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+.

24.2 18.2. Przeznaczenie działki 476/2 
pod budowę instalacji O ZE - odna
w ialnych źródeł energii.

18.2. dz. ew. 476/2 - 
granty  rolne (R), za
budow a zagrodow a i 
zabudowa m ieszka
niow a jednorodzinna 
(RM /M N), farm y fo- 
towoltaiczne w raz ze 
s tre fa m i... (EF)

w części 
X

Nie uw zględniono w  części WDozostałei części 
działki ze w zględu na negatywne stanow isko 
Zarządu W ojewództw a Śląskiego, w yrażone w  
odm ow ie uzgodnienia projektu studium , w  
punkcie n r 3 p ism a znak: PP- 
R PP .7634.3.267.2020 z  dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z  ww. punktem  w yznaczanie terenów  
farm fotow oltaicznyeh poza terenam i przezna
czonym i do trw ałego zainw estow ania na  wą
skich i bardzo długich nieruchom ościach będzie 
degradow ać krajobraz rolniczy, a tym  samym 
narusza zasady określone w  Planie 2020+

19. 25. 25.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniow ą jednorodzinną i usłu
gow ą MN/U - m ożliwy zakład pro- 
dukcyjno-u sługo wy.

dz. ew. 4121 
obręb Rębie- 
lice Królew

skie

grunty rolne (R), 
lasy (ZL), dolesienia 
(ZLd)

w części 
X

N ie uw zględniono w części dotvczacei d o z o -  

stałego fragm entu działki ze względu na usta
wow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budow y m ieszkaniowej.

20. 27. 29.09.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniową jednorodzinną.

dz. ew. 78/2 
obręb Dą

brówka

granty  rolne pozo
stałe (R)

X Nie uwzględniono ze w zględu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania b ilansu dla zabudowy 
mieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem  
zabudowy.

21. 29. 29.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabu
dowę
Załączono w ypis z  rejestru gruntów.

dz. ew. 475/5 
obręb Za

w ady

gran ty  rolne pozo
stałe (R)

X Nie uw zeledniono ze względu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania b ilansu d la zabudow y 
usługowej oraz lokalizację poza ciągiem zabu
dowy, bezpośrednio przy drodze w ojewódzkiej, 
przy której ze w zględów  bezpieczeństw a należy 
dążyć do ograniczania liczby zjazdów

22. 30. 29.09.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu
dowę rekreacyjną - dom ki letni
skowe.

dz. ew.: 158, 
159

obręb Za
w ady

grunty rolne (R) X Nie uw zeledniono z uw aei na neeatvw ne sta- 
now isko Zarządu W ojewództw a Śląskiego, w y
rażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie l p ism a znak: PP-



RPP.7634.3.267.2020 z  dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z  ww, punktem  zw iększanie zainwe
stow ania doliny Lisw arty poprzez przeznacza
nie gruntów  rolnych na  cele zabudowy skutko
w ać będzie ograniczeniem  drożności i funkcjo
nowania doliny rzecznej jako  korytarza ekolo
gicznego o randze krajowej i stanowi narusze
nie przyjętych w  Planie 2020+ zasad.

23. 31. 06.10.2020 r. XXXXXX Przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową/zagrodową.

dz. ew. 278 
obręb Z a

w ady

grunty rolne pozo
stałe (R ), lasy (ZL), 
dolesienia (ZLd)

w  części 
X

Nie uwzględniono w  części dotyczącej Dołu- 
dniow ego fragm entu działki ze względu na lo
kalizację poza ciągiem  zabudowy oraz usta
w ow y wym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budow y m ieszkaniowej.

24. 32. 06.10.2020 r. xxxxxx Uzupełnienie do w niosku n r 14. 
Przeznaczenie działki rów nież pod 
zabudow ę m ieszkaniow ą/zagro
dową

dz. ew.: 118 
(obecnie 

118/1) 
obręb Ka- 

m ieńszczyzna

grunty rolne pozo
stałe (R)

w części 
X

Nie uw zględniono w części dotyczącej dozo- 
stałego fragm entu działki ze względu na lokali
zację poza ciągiem  zabudowy oraz ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania bilansu dla zabudowy 
m ieszkaniowej.

25. 33. 06.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie dziatek pod zabu
dowę m ieszkaniow ą jednorodzinną i 
rekreacyjną
Załączono w yrys z  m apy ew idencyj
nej.

dz. ew.: 
3320/4, 
4152/3 

obręb Rębie- 
lice Królew

skie

dz. ew. 3320/4 - 
grunty rolne (R), 
łąki, pastw iska (RŁ) 
dz. ew. 4152/3 - 
grunty rolne (R)

w części 
X

N ie uwzględniono w  części dotyczącej 
w schodniego fragm entu nieruchomości ze 
w zględu na ustawowy w ym óg nieprzekraczania 
bilansu d la zabudow y mieszkaniowej, lokaliza
cję poza ciągiem zabudowy oraz położenie w 
dolinie rzeki Górnianki — lokalnym korytarzu 
ekologicznym  podlegającym  ochronie przed za
budową.

26. 35. 07.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu
dowę m ieszkaniow ą jednorodzinną 
lub m ieszkaniow ą jednorodzinną i 
usługową
Załączono decyzję o w arunkach za
budowy.

dz. ew.: 
947/5, 1002/3 

obręb Z a
w ady

łąki, pastw iska (RŁ) w części 
X

Nie uwzględniono w części dotyczącej zmiany 
przeznaczenia na teren zabudow y m ieszkanio
wej jednorodzinnej (M N) lub zabudowy m iesz
kaniowej jednorodzinnej i usług (M N/U) ze 
w zględu na ustawowy wym óg nieprzekraczania 
bilansu d la zabudow y m ieszkaniowej i usługo
wej. W  północnej części dz. ew. 947/5 pozosta
w iono teren łąk i pastw isk (RŁ) wzdłuż rzeki 
L iswarty częściowo w  zasięgu obszarów  szcze
gólnego zagrożenia powodzią.

27. 37. 07.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu
dowę m ieszkaniow ą jednorodzinną i 
agroturystykę,
Z ałączono w ypis z  rejestru gruntów.

dz. ew.: 
175/17, 
175/18

obręb Popów

dz. ew.: 175/17 - 
grunty rolne (R), 
łąki, pastw iska (RŁ), 
dolesienia (ZLd) 
dz. ew.: 175/18 - 

grunty rolne (R), 
łąki, pastw iska (RŁ)

X Nie uw zględniono ze w zględu na ustawowv 
w ym óg nieprzekraczania bilansu dla zabudowy 
m ieszkaniowej oraz negatywne stanowisko Za
rządu W ojewództw a Śląskiego, w yrażone w  od
m ow ie uzgodnienia projektu studium, w  punk
cie nr 1 pism a znak: PP-RPP.7634.3.267.2020 z 
dnia 01.07.2020 r. Zgodnie z ww. punktem 
zw iększanie zainwestow ania doliny Liswarty 
poprzez przeznaczanie gruntów  rolnych na cele 
zabudowy skutkować będzie ograniczeniem 
drożności i funkcjonow ania doliny rzecznej 
jako korytarza ekologicznego o randze krajowej



i stanowi naruszenie przyjętych w  Planie 2020+ 
zasad.

28. 39. 07.10.2020 r. XXXXXX Przeznaczenie działki pod tereny za
budow y zagrodowej i zabudow y 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
RM /M N.

dz. ew. 87/2 
obręb Za

wady

grunty rolne pozo
stałe (R), zabudowa 
zagrodow a i zabu
dowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 
(RM /M N ), lasy 
(ZL), dolesienia 
(ZLd)

w części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczacei połu- 
dniowego fragm entu działki ze względu na te
ren sklasyfikow any jako  las oraz ustaw ow y w y
m óg nieprzekraczania bilansu dla zabudow y 
m ieszkaniowej.

29. 40. 08.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie części działek (w  za
sięgu terenu UT) pod tereny agrotu
rystyki i/lub rekreacji indywidualnej 
oraz zw iększenie zasięgu tego terenu 
do w ysokości działki 465.
Z ałączono m apę poglądową.

dz. ew.: 
466/25, 
466/26, 
466/27 

obręb Za
w ady

dz. ew.: 466/25 - lasy 
(ZL), dolesienia 
(ZLd), zabudowa 
usług rekreacji i wy
poczynku (UT) 
dz. ew.: 466/26, 
466/27 - dolesienia 
(ZLd), zabudowa 
usług rekreacj i i wy
poczynku (UT)

w  części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczacei zw iek- 
szenia zasięgu terenu zabudow y zagrodow ej, 
agroturystyki i rekreacji indywidualnej 
(RM /M L) ze względu na ustawowy w ym óg nie
przekraczania bilansu dla zabudow y m ieszka
niowej .

30. 42. 12.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabu
dowę.

dz. ew.: 
4118/2 

obręb Rębie- 
lice Królew

skie

grunty rolne (R), 
lasy (ZL)

w części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczacei d o z o -

stałego fragm entu działki ze względu na usta
w ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budow y m ieszkaniowej oraz teren sklasyfiko
w any jak o  las.

31. 47.1. 20.10.2020 r. xxxxxx 31.1. Pozostaw ienie działki jak o  te
renu zabudow y mieszkaniowej je d 
norodzinnej a nie terenu łąk, pa
stw isk.

dz. ew.: 167/1 
obręb Zbory

31.1. łąki, pastw iska 
(RŁ)

X Nie uw zględniono z  uw aei na negatywne sta- 
nowisko Zarządu W ojewództwa Śląskiego, w y
rażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium, w  punkcie 1 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z  dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z  ww. punktem  zw iększanie zainwe
stow ania doliny Liswarty poprzez przeznacza
nie gruntów  rolnych na cele zabudow y skutko
w ać będzie ograniczeniem  drożności i funkcjo
now ania doliny rzecznej ja k o  korytarza ekolo
gicznego o randze krajowej i stanow i narusze
nie przyjętych w  Planie 2020+ zasad.

47.2. 31.2. Przesunięcie północnej granicy 
korytarza ekologicznego Liswarty 
m aksym alnie w  kierunku południo
wym , tak aby om ijał zabudow ania 
na  działce nr ew. 167/1.

31.2. korytarz ekolo
giczny o znaczeniu 
lokalnym  -  doliny 
poboczne

X Nie uw zględniono Donieważ w e wskazanym  
m iejscu korytarz ekologiczny Lisw arty je s t 
obecnie ograniczony do m inim um , a zm iana 
jeg o  zasięgu zgodnie ze zgłoszoną uw agą spo
wodow ałoby, że nie obejm ow ałby o tuliny bio
logicznej rzeki.

32. 48. 20.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek ja k o  budow- 
lano-usługowe.

dz. ew.: 123, 
59 (obecnie 
59/1 i 59/2) 
obręb Ka- 

m ieńszczyzna

dz. ew. 123 - grunty 
rolne pozostałe (R) 
dz. ew. 59 - grunty 
rolne (R), łąki, pa
stw iska (RŁ)

w części 
X

N ie uwzględniono w  części dotyczacei dz. ew 
59 położonej po północnej stronie drogi ze 
względu na lokalizację częściowo w  obszarze 
szczególnego zagrożenia pow odzią oraz z



uwagi na negatywne stanow isko Zarządu W oje
w ództwa Śląskiego, wyrażone w odmowie 
uzgodnienia projektu studium, w  punkcie 1 pi
sm a znak: PP-RPP.7634.3.267.2020 z dnia 
01.07.2020 r. Zgodnie z ww  punktem zwięk
szanie zainwestow ania doliny Liswarty poprzez 
przeznaczanie gruntów  rolnych na cele zabu
dowy skutkow ać będzie ograniczeniem  drożno
ści i funkcjonow ania doliny rzecznej jako  kory
tarza ekologicznego o randze krajowej i stanowi 
naruszenie przyjętych w  Planie 2020+ zasad 
D la pozostałego fragm entu dz. ew. 123 pozosta
wiono ustalone przeznaczenie ze względu na lo
kalizację poza ciągiem zabudowy oraz usta
w ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budow y mieszkaniowe!.

33. 50. 19.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod tereny za
budow y zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
RM /M N.

dz. ew.: 85, 
276

obręb Za
wady

dz. ew. 85 - zabu
dow a zagrodow a i 
zabudow a m ieszka
niow a jednorodzinna
(RM /M N), lasy 
(ZL), dolesienia 
(ZLd), grunty rolne 
pozostałe (R) 
dz. ew. 276 - dolesie
nia (ZLd), lasy (ZL), 
grunty rolne pozo
stałe (R)

w  części 
X

Nie uwzględniono w  części dotyczacei Dołu- 
dniow ych fragm entów  dz. ew. 85 oraz dz. ew. 
276 ze w zględu na teren sklasyfikowany jako 
las, lokalizację poza ciągiem  zabudowy oraz 
ustaw ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla 
zabudow y m ieszkaniowej.

34. 51. 19.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod zabu
dowę.

dz. ew.: 224, 
225

obręb Dębie

grunty rolne pozo
stałe (R)

X Nie uwzględniono ze względu na ustawowv 
wym óg nieprzekraczania b ilansu dla zabudowy 
mieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem 
zabudow y, bezpośrednio przy drodze woje
w ódzkiej, d la której ze w zględów  bezpieczeń
stwa należy dążyć do ograniczania liczby zjaz
dów.

35. 52. 19.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod zabu
dowę (budowę domu).

dz. ew.: 36, 
3 9 ,4 0 ,9 2 /2 , 

95 ,9 6  
obręb Dą

brówka

dz. ew. 36 - grunty 
rolne pozostałe (R), 
lasy (ZL)
dz. ew.: 39, 40 - 
grunty rolne pozo
stałe (R)
dz. ew.: 92/2, 95, 96 
- zabudow a zagro
dowa i zabudow a 
m ieszkaniowa je d 
norodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne pozostałe (R1

w części 
X

Nie uwzględniono w  części dla pozostałych 
fragm entów  dz ew.: 92/2, 95, 96 oraz dz ew.: 
36 39. 40 ze względu na ustawowy wym óg nie
przekraczania bilansu dla zabudow y m ieszka
niowej oraz lokalizację poza ciągiem zabu
dowy.



36. 53. 16.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod zabu
dowę zagrodow ą lub m ieszkaniową 
jednorodzinną.

dz. ew.: 84/3, 
84/2, 84/4 
obręb Za

wady

zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniow a je d 
norodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne pozostałe (R), 
lasy (ZL)

w  części 
X

Nie uw zględniono w  części dotyczacei Dołu- 
dniow ego fragm entu nieruchom ości ze w zględu 
na teren sklasyfikow any jak o  las, lokalizację 
poza ciągiem  zabudow y oraz ustawowy wym óg 
nieprzekraczania bilansu dla zabudow y m iesz
kaniowej.

37. 54. 16.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działki pod tereny za
budow y zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
RM /M N.

dz. ew. 86/2 
obręb Z a

wady

zabudow a zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniowa je d 
norodzinna 
(RM /M N ), lasy 
(ZL), dolesienia 
(ZLd), grunty rolne 
pozostałe (R)

X Nie uw zględniono ze w zględu na teren sklasv- 
fikowany jak o  las, lokalizację poza ciągiem  za
budowy oraz ustawowy w ym óg nieprzekracza
nia bilansu d la zabudow y m ieszkaniowej.

38. 55. 20.10.2020 r. XXX X XX Zm iana przeznaczenia z  produk- 
cyjno-usługow ego na zabudowę 
m ieszkaniową jednorodzinną.

dz. ew. 145 
obręb Popów

zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniow a je d 
norodzinna 
(RM /M N), zabu
dow a produkcyjno- 
usługow a (P/U)

w części 
X

Nie uwzględniono w  części w  zakresie orze- 
znaczenia pod zabudowę m ieszkaniow ą jedno 
rodzinną ze względu na  ustawowy w ym óg nie
przekraczania bilansu dla zabudow y m ieszka
niowej oraz lokalizację południowej części 
działki poza ciągiem  zabudowy.

39. 56.1. 20.10.2020 r. XXX X XX 39.1. usunięcie zapisy dotyczącego 
całej gm iny „zakazu lokalizacji 
obiektów  do tuczu  przem ysłowego -  
chowu i hodowli zw ierząt w  liczbie 
w iększej niż 40 DJP”  lub jeg o  prze
redagow anie w  celu uwzględnienia 
w ielkości produkcji zwierzęcej cha
rakterystycznej d la dużych, wyspe
cjalizowanych oraz w ielkoobszaro
w ych gospodarstw  rolnych, umożli
w iającej ich rozwój.

cały obszar 
gminy, 

dz. ew.: 13/2, 
16/1, 18/2, 
19/3,20/3, 
21 /4 ,21 /6  
obręb Ka- 

m ieńszczyzna

39.1. dla całego te
renu gm iny obowią
zuje zakaz lokaliza
cji: obiektów  prze
znaczonych do tuczu 
przem ysłowego 
chow u i hodowli 
zw ierząt w  liczbie 
w iększej niż 
40 DJP (dużych jed 
nostek przeliczenio
wych inwentarza).

X Nie uw zeledniono z  uwagi na złożone wnioski 
o ograniczenie w ielkości obiektów  przeznaczo
nych do tuczu przem ysłowego.

56.2. 39.2. uw zględnienie braku w ystępo
w ania użytków  rolnych o wyższych 
n iż przeciętne w  gm inie warunkach 
glebowych w  północno-zachodniej 
części miejscowości Kam ieńszczy- 
zna  (obejm ującego m.in, działkę bę
dącą przedm iotem  uwagi) poprzez 
zam ianę obszaru R — bez praw a za
budow y, na teren R -  z  prawem  za
budow y służącej nieprzemysłowej 
produkcji rolnej w raz z  zabudową 
m ieszkalną siedliskową.

39.2. dz. ew. 16/1 - 
grunty rolne (R) 
dz. ew.: 13/2, 18/2, 
19/3, 20/3, 21/4, 
21/6 - grunty rolne 
(R), zabudowa za
grodowa, agrotury
styki i rekreacji indy
widualnej (RM /M L)

X Nie uw zeledniono z uw agi na negatyw ne sta- 
nowisko Z arządu W ojewództwa Śląskiego, wy
rażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium, w  punkcie nr 6 pism a znak: PP- 
R PP.7634.3.267.2020 z  dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z  ww. punktem  wprow adzanie zabu
dow y poprzez w yznaczanie terenów  pod 
uprawy rolne z  m ożliw ością zabudow y na tere
nach przeznaczonych do dolesień w  obow iązu
jącym  studium  je s t sprzeczne z  zasadą okre
śloną dla obszarów  wiejskich, która zakłada 
ochronę terenów  otw artych przed rozprasza
niem zabudowy.



56.3. 39.3. uw zględnienie zabudow y słu
żącej nieprzemysłowej produkcji 
rolnej w  dużych w yspecjalizow a
nych oraz w ielkoobszarow ych go
spodarstw ach rolnych (np. produkcji 
zw ierzęcej) w  ram ach zabudow y za
grodowej w  obszarze RM /M L lub 
uw zględnienie zabudowy służącej 
nieprzem ysłowej produkcji rolnej 
(np produkcji zw ierzęcej) wraz z za
budow ą m ieszkalną siedliskową w  
ram ach zabudow y na obszarze R, 
obejm ującym  północno-zachodnią 
cześć miejscowości Kamieńszczy- 
zna.

39.3. dz. ew. 16/1 - 
grunty rolne (R)
dz. ew.: 13/2, 18/2, 
19/3, 20/3, 21/4, 
21/6 - grunty rolne 
(R), zabudow a za
grodowa, agrotury
styki i rekreacji indy
widualnej (RM /ML)

X N ie uw zględniono z uwagi na negatywne sta- 
now isko Zarządu W ojewództw a Śląskiego, wy
rażone w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium , w  punkcie nr 6 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r. 
Zgodnie z ww. punktem  wprowadzanie zabu
dow y poprzez wyznaczanie terenów pod 
uprawy rolne z  m ożliw ością zabudowy na tere
nach przeznaczonych do dolesien w  obowiązu
jącym  studium je s t sprzeczne z zasadą okre
śloną d la obszarów  w iejskich, która zakłada 
ochronę terenów otwartych przed rozprasza
niem  zabudowy.

40. 57.1. 20.10.2020 r. XXX X XX 40.1. Przeznaczenie działki nr ew 
70/8 pod zabudowę m ieszkaniową 
jednorodzinną

dz. ew.: 70/8, 
100/18, 
100/26, 
100/29, 
100/31, 

112/4,100/33 
(wcześniej 

100/27), 
112/14 

(wcześniej 
112/8) 

obręb Ka- 
m ieńszczyzna

40.1. dz. ew. 70/8 - 
grunty rolne (R)

X Nie uw zględniono ze w zeledu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania b ilansu dla zabudowy 
mieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem 
zabudow y i częściowo w  obszarze szczegól
nego zagrożenia powodzią.

57.2. 40.2. Przeznaczenie działki nr ew. 
112/14 (przed poszerzeniem  drogi 
112/8) pod zabudowę m ieszkaniową 

jednorodzinną i częściowo przem y
słową.

40.2. dz. ew. 112/14 
- grunty rolne pozo
stałe (R)

w  części 
X

Nie uw zeledn iono  w  części dotyczacei d o z o -  

stałego fragm entu działki w  zakresie zabudowy 
m ieszkaniowej jednorodzinnej (M N) ze 
w zględu na ustawowy w ym óg nieprzekraczania 
bilansu dla zabudow y mieszkaniowej i produk
cyjno-składowej.

57.3. 40.3. Przeznaczenie działki nr ew. 
112/4 pod zabudowę m ieszkaniową 

jednorodzinną lub wielorodzinną, 
względnie przemysłową

40.3. dz. ew. 112/4 - 
grunty rolne pozo
stałe (R)

X Nie uw zeledn iono  ze w zeledu na  ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania bilansu dla zabudowy 
mieszkaniowej i produkcyjno-składowej oraz 
lokalizację poza ciągiem zabudowy

57.4. 40.4. Przeznaczenie działki nr ew 
100/26 pod zabudow ę m ieszka
niow ą jednorodzinną.

40.4. dz. ew. 100/26 
- zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniowa je d 
norodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne (R)

w  części 
X

Nie uw zeledn iono  w  części ze w zeledu na usta- 
wow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budowy m ieszkaniowej oraz lokalizację poza 
ciągiem  zabudowy.

57.5. 40.5. Przeznaczenie działki nr ew 
100/33 (poprzednio 100/27) pod za
budowę.

40.5. dz. ew. 100/33 
- zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
mieszkaniowa je d 
norodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne (R)

w  części 
X

Nie uw zeledn iono  w  części ze w zeledu na usta- 
wow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla za
budowy m ieszkaniowej oraz lokalizację poza 
ciągiem  zabudowy.

57.6. 40.6. Przeznaczenie działki nr ew 
100/29 pod zabudow ę jednoro
dzinną i w ielorodzinną (w postaci

40.6. dz. ew. 100/29 
- grunty rolne (R), 
grunty rolne pozo
stałe (R), lasy (ZL)

X N ie uw zeledn iono  ze w zeledu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania bilansu dla zabudowy 
m ieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem 
zabudowy.



10-15 działek w  części południo
w e j!

57.7. 40.7. Przeznaczenie działek n r ew  : 
100/18, 100/31 pod tereny przem y
słowe.

40.7. dz. ew. 100/31 
- zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniow a je d 
norodzinna 
(RM /M N)

X Nie uw zeledniono. dz. ew. 100/31 stanowi 
drogę w ew nętrzną służącą do obsługi nierucho
m ości i brak  uzasadnienia dla ustalenia d la niej 
przeznaczenia produkcyjnego, natom iast dz. 
ew. 100/18 w  w yniku poszerzenia drogi została 
podzielona na działki ew .: 100/30 (poszerzenie 
drogi) i 100/31 (pozostała część działki o prze
znaczeniu iw.).

41. 58. 20.10.2020 r. XXX X XX Przeznaczenie działek pod zabu
dow ę m ieszkaniow ą jednorodzinną

dz. ew.: 15, 
69

obręb Dą
brów ka

dz. ew. 15 - lasy 
(ZL), grunty rolne 
pozostałe (R) 
dz. ew. 69 - zabu
dowa zagrodowa i 
zabudowa m ieszka
niow a jednorodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne pozostałe (R)

w części 
X

Nie uw zeledniono w  części d la pozostałego 
fragm entu dz. ew. 69 i dz. ew. 15 ze w zględu na 
ustaw ow y w ym óg nieprzekraczania bilansu dla 
zabudow y m ieszkaniow ej oraz lokalizację poza 
ciągiem  zabudowy.

42. 59. 20.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek (przy drodze 
powiatowej Popów  -  W ąsosz) pod 
zabudow ę m ieszkaniow a jednoro
dzinną.

dz. ew.: 77/1, 
77/2

obręb Dą
brówka

zabudowa zagro
dowa i zabudowa 
m ieszkaniow a je d 
norodzinna 
(RM /M N), grunty 
rolne pozostałe (R)

X N ie uw zeledniono ze w zeledu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania bilansu d la zabudow y 
mieszkaniowej oraz lokalizację poza ciągiem  
zabudowy.

43. 60. 20.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działki pod zabudowę 
m ieszkaniow ą jednorodzinną.

dz. ew. 208 
obręb Płaczki

grunty rolne (R) X Nie uw zględniono ze w zeledu na ustawowy 
w ym óg nieprzekraczania b ilansu dla zabudow y 
mieszkaniowej oraz  lokalizację poza ciągiem  
zabudowy.

44. 62. 20.10.2020 r. xxxxxx Przeznaczenie działek pod zabu
dowę rekreacyjną indyw idualną — 
letniskową

dz. ew.: 81/1, 
89

obręb Zbory

dz. ew. 81/1 - granty 
rolne pozostałe (R), 
lasy (ZL), dolesienia 
(ZLd)
dz. ew. 89 - lasy 
(ZL), dolesienia 
(ZLd)

X Nie uw zeledniono z uwagi na brak możliwości 
zw iększania zainw estow ania w  dolinie Li
sw arty poprzez przeznaczanie gruntów  na cele 
zabudow y co skutkow ać będzie ograniczeniem 
drożności i funkcjonow ania doliny rzecznej 
jak o  korytarza ekologicznego o randze krajowej 
i stanow i naruszenie przyjętych w  Planie 2020+ 
zasad i co  było przyczyną negatywnego stano
w iska Zarządu W ojewództw a Śląskiego, wyra
żonego w  odm ow ie uzgodnienia projektu stu
dium, w  punkcie 1 pism a znak: PP- 
RPP.7634.3.267.2020 z dnia 01.07.2020 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Popów




