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UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XIV/116/2020 

Rady Gminy Wilkołaz  

z dnia 19 marca 2020 roku 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wilkołaz 

 

 

Rada Gminy Wilkołaz podjęła Uchwałę Nr VII/69/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wilkołaz. Uchwała ta stanowiła podstawę dla Wójta Gminy Wilkołaz do 

podjęcia działań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, które zmierzały do opracowania projektu zmiany Studium. 

 

Zmiana Studium została sporządzona w oparciu o następujące przepisy i przesłanki: 

1) art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Większość terenów objętych zmianą Studium jest położonych w granicach 

„obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (…)”; 

2) art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Dla każdego z terenów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego; 

3) art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– w nawiązaniu do wniosków z opracowania pn.: „Bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w gminie Wilkołaz”; 

4) kierunki polityki przestrzennej wskazane w obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz i ich zgodność z faktycznym 

użytkowaniem danego terenu; 

5) wnioski mieszkańców złożone do Wójta Gminy Wilkołaz o opracowanie zmiany Studium. 

 

 

Tereny objęte zmianą Studium wraz z ich nowo projektowanym Kierunkiem polityki 

przestrzennej przedstawiono w poniższej tabeli nr 1: 
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Tabela nr 1 

 

Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Ostrów 

677/3, 

677/4 

677/5, 

677/6 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej 

w granicach jednostki 

osadniczej w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 2003 r. o 

urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów 

fizjograficznych”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

2 Ostrów cz. 165/1 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- U,P – teren rozwojowy usług 

komercyjnych i obiektów 

produkcyjnych 

 

- RM – teren rozwojowy zabudowy 

zagrodowej  

- P,U,MN – teren rozwojowy 

zabudowy produkcyjnej, 

usługowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

 

Dla części działki, dla 

której wyznaczono 

kierunek P,U,MN - 

obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała 

XIII/75/2015 z dnia 29 

grudnia 2015 r.) ustala 

przeznaczenie:  

„84U,P” tj. przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa 

usługowa, składy i 

magazyny; przeznaczenie 

dopuszczalne: 

infrastruktura techniczna, 

obsługa komunikacji. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

3 
Wilkołaz 

Trzeci 
933 

Adaptacja, modernizacja, rozbudowa z 

zachowaniem standardów środowiska – 

teren obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług komercyjnych 

- RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

- Adaptacja, modernizacja, 

rozbudowa z zachowaniem 

standardów środowiska – teren 

obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług komercyjnych 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

4 
Wilkołaz 

Trzeci 
947 

Adaptacja, modernizacja, rozbudowa z 

zachowaniem standardów środowiska – 

teren obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług komercyjnych 

 

MN,U – teren rozwojowy zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

5 
Wilkołaz 

Trzeci 

cz. 753, 

cz. 754/2, 

cz. 755, 

cz. 756/2 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Tereny łąkowo-pastwiskowe 

chronione przed użytkowaniem ornym 

i zabudową oraz melioracjami 

osuszającymi 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

6 
Wilkołaz 

Dolny 

cz. 171/2, 

cz. 172/2, 

cz. 173/2, 

cz. 174/2, 

cz. 175/2, 

cz. 176/2 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Grunty rolne wskazane do zalesień, 

zakrzewień, zadrzewień, odbudowy 

biologicznej dróg polnych i dolin 

rzecznych 

- K/R - Planowane lokalizacje 

oczyszczalni ścieków – rezygnacja, 

zachowanie rolniczego sposobu 

użytkowania  

- RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

- Tereny upraw polowych 

wyłączone spod zabudowy – 

zabiegi agrotechniczne, 

fitomelioracje 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

7 
Wilkołaz 

Dolny 

cz. 89, 

cz. 90, 

cz. 91, 

cz. 92/2, 

cz. 93, 

cz. 94, 

cz. 95, 

cz. 96, 

cz. 97, 

cz. 98, 

cz. 99/1,  

cz. 99/2 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

8 Zalesie 

218/4, 

cz. 218/3, 

cz. 220 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

9 
Ewunin, 

Zalesie 

181/1, 

cz. 181/4, 

cz. 71/2 

Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

10 Zalesie 
cz. 127/2, 

cz. 127/3 

- Adaptacja, rozbudowa, budowa 

dostosowana do warunków ochrony 

środowiska – teren ekstensywnej 

zabudowy zagrodowej i letniskowej 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje  

- Grunty rolne wskazane do zalesień, 

zakrzewień, zadrzewień, odbudowy 

biologicznej dróg polnych i dolin 

rzecznych 

 

- RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej  

- Tereny upraw polowych 

wyłączone spod zabudowy – 

zabiegi agrotechniczne, 

fitomelioracje 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

11 Pułankowice 
501/2,  

502/2 

Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

12 Pułankowice 

463/13 

(przed 

podziałem 

463/7) 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- Adaptacja, modernizacja, rozbudowa 

– teren zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

- Adaptacja, warunkowana 

zachowaniem przepisów 

szczególnych – teren urządzeń obsługi 

komunikacji 

- KDW, droga wewnętrzna obsługująca 

tereny budowlane 

- MN,U – teren rozwojowy 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej 

- KDW, droga wewnętrzna 

obsługująca tereny budowlane 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

13 Pułankowice 
464/7, 

464/11 

- Adaptacja, modernizacja, rozbudowa 

– teren zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

- KDW, droga wewnętrzna obsługująca 

tereny budowlane 

 

- P,U – teren rozwojowy obiektów 

produkcyjnych i usług 

komercyjnych 

- KDW, droga wewnętrzna 

obsługująca tereny budowlane 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

14 Pułankowice 
465/2, 

466 

- Adaptacja, modernizacja, rozbudowa 

– teren zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje  

 

 

Działka 465/2: 

P,U – teren rozwojowy obiektów 

produkcyjnych i usług komercyjnych 

 

Działka 466: 

MN,U – teren rozwojowy zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

 

Dla działki 465/2 

obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała 

XXXI/179/2014 z dnia 29 

kwietnia 2014 r.) ustala 

przeznaczenie:  

„O 13 UP” tj. 

przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa usługowa; 

przeznaczenie 

dopuszczone: obiekty 

produkcyjne, składy i 

magazyny. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

15 Zdrapy 

1/3, 

1/4, 

2/2, 

3/4, 

3/3, 

4/2 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje  

- K/R - Planowane lokalizacje 

oczyszczalni ścieków – rezygnacja, 

zachowanie rolniczego sposobu 

użytkowania 

- Tereny łąkowo-pastwiskowe 

chronione przed użytkowaniem ornym 

i zabudową oraz melioracjami 

osuszającymi 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

16 

Rudnik 

Szlachecki-

Kolonia 

cz. 202/5, 

cz. 203, 

cz. 206/1, 

cz. 206/9 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje  

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

17 
Rudnik 

Szlachecki 

cz. 14, 

15, 

16/1, 

16/2, 

16/3 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

18 
Rudnik 

Szlachecki 

206, 

207/1, 

207/2, 

207/3, 

207/4, 

207/5, 

cz. 209/1, 

cz. 210/3, 

cz. 212/3, 

cz. 213/2, 

cz. 214, 

cz. 215, 

cz. 216 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- RM, MN - Teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

19 
Wilkołaz 

Pierwszy 
cz. 542 

Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

 

P,U – teren rozwojowy obiektów 

produkcyjnych i usług komercyjnych 

Teren nie znajduje się w 

granicach „obszaru o w 

pełni wykształconej zwartej 

strukturze (…)”. 

 

Zgodnie z ustaleniami 

Bilansu: „kierunki 

zagospodarowania dla 

funkcji produkcyjnej 

można zwiększyć o 2,4210 

ha”. Obszar zmiany 

Studium posiada 

powierzchnię około 0,9981 

ha. 

20 
Wilkołaz 

Pierwszy 

803/1, 

cz. 805, 

cz. 807, 

811 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- MN – brak oznaczenia w legendzie 

Studium (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna) 

- Tereny łąkowo-pastwiskowe 

chronione przed użytkowaniem ornym 

i zabudową oraz melioracjami 

osuszającymi 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

21 
Wilkołaz 

Pierwszy 
454/2 

Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- U – teren rozwojowy zabudowy 

usługowej 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy 

- teren zabudowy zagrodowej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

22 
Wilkołaz 

Górny 

cz. 66/2, 

cz. 67/2, 

cz. 68, 

cz. 69, 

cz. 70, 

cz. 71, 

cz. 72, 

cz. 73/1, 

cz. 73/2, 

cz. 74 

- Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

23 Ostrów 
35, 

37/2 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Tereny łąkowo-pastwiskowe 

chronione przed użytkowaniem ornym 

i zabudową oraz melioracjami 

osuszającymi 

 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren nie znajduje się w 

granicach „obszaru o w 

pełni wykształconej zwartej 

strukturze (…)”. 

 

Na obszarze znajduje się 

istniejące siedlisko 

rolnicze. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

24 Ostrów 117 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Grunty rolne wskazane do zalesień, 

zakrzewień, zadrzewień, odbudowy 

biologicznej dróg polnych i dolin 

rzecznych 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

Teren nie znajduje się w 

granicach „obszaru o w 

pełni wykształconej zwartej 

strukturze (…)”. 

 

Na obszarze znajduje się 

istniejące siedlisko 

rolnicze. 

25 Zalesie 
cz. 89/2, 

87 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Użytkowanie zgodne z planem 

urządzenia lasów Nadleśnictwa 

Kraśnik – podporządkowanie 

gospodarki leśnej funkcjom 

ochronnym – lasy państwowe 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

26 
Wilkołaz 

Drugi 

709, 

cz. 717, 

710 

- Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

- Tereny upraw polowych – 

dopuszczone do zabudowy rolniczej i 

zagospodarowania na cele rolnicze 

- RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

- Tereny upraw polowych 

wyłączone spod zabudowy – 

zabiegi agrotechniczne, 

fitomelioracje 

 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

27 

Rudnik 

Szlachecki-

Kolonia 

54/4, 

55/2 

Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 

28 Ewunin cz. 243 

Tereny upraw polowych wyłączone 

spod zabudowy – zabiegi 

agrotechniczne, fitomelioracje 

 

RM,MN – teren rozwojowy 

zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

Teren nie znajduje się w 

granicach „obszaru o w 

pełni wykształconej zwartej 

strukturze (…)”. 

 

Na obszarze znajduje się 

istniejące siedlisko 

rolnicze. 
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Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

29 
Wilkołaz 

Poduchowny 

cz. 56/2, 

cz. 57/2, 

58/2, 

cz. 59, 

cz. 60, 

cz. 345/2, 

cz. 62/1, 

63/2, 

cz. 64, 

cz. 65, 

66/2, 

cz. 67/1, 

cz. 68, 

cz. 69/2, 

cz. 71/2, 

cz. 72/2, 

73/2, 

cz. 74, 

cz. 75, 

cz. 76/2, 

cz. 78/2, 

cz. 79/2 

Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

MN,U,RM – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowej z adaptacją zabudowy 

zagrodowej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 



 

 

16 

 

Lp. 
Obręb 

geodezyjny 

Działki 

ewidencyjne 

Aktualny kierunek polityki 

przestrzennej 

Projektowany 

kierunek polityki przestrzennej 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

30 
Wilkołaz 

Poduchowny 

2/2, 

4/2, 

6/2, 

8/2, 

10/2, 

12/2, 

14/2, 

16/2, 

18/2, 

342, 

340/2 

Adaptacja, koncentracja zabudowy - 

teren zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej 

 

MN,U,RM – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowej z adaptacją zabudowy 

zagrodowej 

Teren w granicach „obszaru 

o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze (…)”. 
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Art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi, że organ wykonawczy przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag, co niniejszym czyni Wójt Gminy Wilkołaz.  

 

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

zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Wilkołaz uchwala zmianę Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz, przyjmując:  

- niezmieniony tekst Studium; 

- zmieniony załącznik graficzny – ujednolicony z wyróżnieniem wprowadzonej zmiany 

(granice terenów zmiany Studium zgodnie ze wskazanymi w Uchwale Nr VII/69/2019 z dnia 

30 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz). 

 

Przedłożony do uchwalenia projekt nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje 

w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony środowiska, zatem tworzy 

podstawę do realizacji celów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

i pozostałych przepisów odrębnych. 

 


