
Zarządzenie Nr 0050/ 188 /2022 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 13 września 2022 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  

w związku z realizacją uchwały Nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn 

postanawia 

 

§ 1. 

Rozpatrzyć uwagi złożone na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

§2. 

Wykaz oraz sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w §1, określa załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ UWAG   
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - II 
 

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Krupski Młyn 

Lp. 

Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść 

uwagi 

Oznaczeni
e  

nieruchom
ości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  

Wójta  

w sprawie  

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy  

załącznik do 

uchwały Nr 

………….. 

z dnia  

………………. 

Uwagi 

uwaga 

uwzglę

-dniona 

uwaga 

nie- 

uwzglę

-dniona 

uwaga 

uwzglę-

dniona 

uwaga 

nie- 

uwzglę

-dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 18.07.2022 r.  

1. Wniosek o rozszerzenie zapisów §7 
pkt 5 lit. b uchwały 

w części dotyczącej urządzeń sportu i 
rekreacji o zdanie „wraz z budynkami 

z nimi związanymi” 
 

2. Wniosek o zwiększenie 
maksymalnej wysokości zabudowy: 

- budynki rekreacji indywidualnej: 8 m, 
- pozostałe obiekty budowlane: 6 m. 
Jednoczesne wskazanie dotyczące 
braku zgodności aktualnych ustaleń 

projektu planu z ustaleniami studium w 
zakresie przedmiotowych parametrów 

oraz braku dopuszczenia lokalizacji 
zabudowy usługowej - §48 uchwały 

dla terenów oznaczonych symbolami 
UTL16-17 

 
3. Wskazanie dotyczące braku 

zgodności projektu planu z ustaleniami 
studium w zakresie likwidacji jednostki 

UTZ, dopuszczającej lokalizację 
terenowych urządzeń sportowo-

rekreacyjnych oraz obiektów 

działki nr 
ewid.  

od 489/176 
do 503/176 

 
od 607/176 
do 611/176 

obręb  Potępa 

1. §7 pkt 5 lit. b) tiret trzeci 

„jeżeli z treści uchwały nie wynika 

inaczej zagospodarowanie terenów 

oznaczonych symbolami MW1-29, 

MN1-31, RM1-2, MNU1-40, U1-30, 

P1-9, ZPU1-4, UTL1-18 dopuszcza 

lokalizację urządzeń sportu i 

rekreacji,” 

 

2. §48. Dla terenów oznaczonych 

symbolem UTL1-18 ustala się: 

1)przeznaczenie: podstawowe: 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej; 

   (…); 

3)zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania 

7. X 

1. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. X 
6. X 
8. X 
9. X 
10. X 
11. X 

  

1. Wskazane w §7 pkt 5 lit. b) dopuszczenia w 
zagospodarowaniu stanowią standardowe 
obiekty i urządzenia pełniące funkcję 
uzupełniającą, pomocniczą względem obiektów 
budowlanych wynikających wprost z 
przeznaczenia poszczególnych terenów. 
Uwzględnienie przedmiotowego rozszerzenia 
stanowiłoby zbyt szeroką ingerencję mogącą 
prowadzić do nadinterpretacji oraz wypaczenia 
przyjętych ustaleń planu. 
 
2. Ustalenia w zakresie wysokości zabudowy 
podyktowane są parametrami istniejących 
obiektów budowlanych o zbliżonej funkcji. 
Ograniczenie zagospodarowania terenu na 
poziomie planu miejscowego względem 
kierunkowych ustaleń studium nie stanowi 
naruszenia jego zasad. 
 
3. Ograniczenie zagospodarowania względem 
kierunku przyjętego w studium podyktowane 
zostało stanowiskiem organów uzgadniających.   
Wskazane działanie nie stanowi naruszenia 
ustaleń studium. 
 



związanych z rekreacją indywidualną - 
§53 uchwały dla terenu oznaczonego 

symbolem R65. Wniosek o 
przywrócenie jednostek UTZ7, UTL18 
 

4. Sprzeciw wobec ograniczenia 
zabudowy względem zapisów 
aktualnego planu miejscowego 

 
5. Wniosek o rozszerzenie zapisów 

§53 pkt 1 lit. b) uchwały o 
dopuszczenie budowy budynków 

związanych z prowadzeniem 
gospodarki rolnej – określony zakaz 

lokalizacji budynków i wiat „wpływa w 
sposób istotny na prowadzenie 

gospodarstwa rolnego na tym terenie” 
oraz stoi w sprzeczności z ustaleniami 

studium gdzie dopuszczono 
lokalizację obiektów związanych z 

produkcją rolniczą 
 

6. Zwiększenie maksymalnej 
wysokości zabudowy określonej w §53 

pkt 3 lit. b) uchwały 
 

7. Wniosek o potwierdzenie, iż 
wyznaczona w projekcie planu droga 

wewnętrzna KDW36 spełnia 
wymagania art. 14 pkt 1.2.3. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – tj. jej szerokość wynosi 
minimalnie 5 m 

 
8. Wniosek o wyznaczenie w planie 

drogi istniejącej w terenie znajdującej 
się po południowej stronie rowu 
melioracyjnego oznaczonego 

symbolami WS21-22 oraz 
przebiegającej od działki nr ewid. 188 

do działki nr ewid. 215 
 

9. Wniosek o podjęcie działań 
mających na celu uregulowanie 

dostępu do drogi rozpatrywanych 
nieruchomości w kontekście wymagań 

dla terenu:  

     (…), 

d)maksymalna wysokość 

zabudowy:  

− budynki rekreacji 

indywidualnej: 6 m,  

− pozostałe obiekty budowlane: 

4 m,  

(…). 

 

3-6. §53. Dla terenów oznaczonych 

symbolami R1-71 ustala się: 

1)przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny 

rolnicze, 

b) dopuszczalne:  

− urządzenia melioracji 

wodnych, 

− budowle rolnicze i 

urządzenia związane z 

prowadzeniem 

gospodarki rolnej; 

2)szczegółowe zasady 

zagospodarowania: zakaz 

lokalizacji budynków i wiat; 

3)zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu:  

a) minimalny udział 

powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki 

budowlanej: 90%, 

b) maksymalna wysokość 

zabudowy: 2 m. 

 

4. W ocenie organu rozpatrywany teren nie 
posiada zgodnie ze wskazaniem 
obowiązującego planu miejscowego kwalifikacji 
terenu przewidzianego pod zabudowę, tym 
samym należy uznać projektu planu nie 
wprowadzają ograniczeń w jego 
zagospodarowaniu   
 
5. Rozpatrywane tereny rolnicze stanowią 
otwarty obszar, który z punktu widzenia  
ograniczenia działań w zakresie gospodarki 
rolnej porasta drzewostan. 
Za niezasadne uznaje się rozszerzenie 
aktualnych zasad zagospodarowania o 
zabudowę kubaturową której dopuszczenie 
stanowić może podstawę do nadmiernego 
zagospodarowania doliny Małej Panwi. 
Ograniczenie zagospodarowania względem 
kierunku przyjętego w studium nie stanowi 
naruszenia ustaleń studium, w szczególności 
jeżeli odnosi się do aktualnego stanu 
zainwestowania terenu. 
 
6. Uwzględniając wprowadzony zakaz 
lokalizacji budynków i wiat w ramach terenów 
rolnych zwiększenie maksymalnej wysokości 
zabudowy uznaje się za niezasadne.  
 
7. Droga wewnętrzna oznaczona na rysunku 
projektu planu symbolem KDW36 spełnia 
wymogi dojścia i dojazdu stawiane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – tj. jej szerokość 
wynosi minimalnie 5 m, przy czym przedmiotowe 
wskazanie odnosi się wyłącznie do terenu 
wyznaczonego w projekcie planu w którego 
skład wchodzi aktualna działka drogowa oraz jej 
planowane poszerzenie do wartości 
pozwalającej spełnić ww. wymagania. 
W ocenie organu aktualne parametry działki 
drogowej nie pozwalają na jej kwalifikację jako 
dojazdu i dojścia do działek budowlanych. 
Możliwość wykorzystania terenu KDW36 jako 
obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy 
nastąpi po uregulowaniu stanu prawnego 
nieruchomości wchodzących w jego skład. 
 



określonych w art. 14 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia  
2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

10. Wniosek o wyłączenie 
rozpatrywanych nieruchomości z 
zakresu obecnie procedowanego 

projektu planu 
 

11. Wniosek o zmianę harmonogramu 
procedury planistycznej umożliwiająca 
Gminie Krupski Młyn na zapewnienie 
prawnego dostępu rozpatrywanych 

działek do drogi publicznej 

7. §60. Dla terenów oznaczonych 

symbolami KDW1-37 ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe: 

droga wewnętrzna; 

2)szczegółowe zasady 

zagospodarowania:  

a) lokalizacja obiektów 

budowlanych i urządzeń 

przeznaczonych do ruchu 

pojazdów i pieszych, 

b) szerokość w liniach 

rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

8. Teren rekreacji indywidualnej – 

UTL17, Teren rolniczy – R65 

 

9-11. - 

 

 

 

8. Wskazana droga nie została wyodrębniona 
ewidencyjnie stąd jako właściwe uznaje się jej 
dalsze funkcjonowanie na zasadzie dojazdu w 
ramach wyodrębnionego przeznaczenia terenu.    
 
9. Gmina Krupski Młyn nie jest zobowiązana do 
regulowania obsługi komunikacyjnej 
nieruchomości stanowiących własność 
prywatną. 
 
10. Uwzględniając, iż procedowane 
opracowanie dotyczy obszaru całej gminy jako 
niewłaściwe i niezasadne uznaje się 
dokonywanie wyłączeń utrzymujących w mocy 
dotychczasowe regulacje. 
 
11. Gmina Krupski Młyn nie jest zobowiązana 
do regulowania obsługi komunikacyjnej 
nieruchomości stanowiących własność 
prywatną. 

2. 31.08.2022 r.  

Wniosek o przesunięcie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w 

odniesieniu do budynków przy  
ul. Kasprowicza 2-8, 
 Kasprowicza 10-16, 

Leśmiana 1-7 
o 3 m w kierunku granic działek, na 

których znajdują się budynki. 
Uwaga uzasadniona planowaną 

budową indywidualnych 
kontenerowych kotłowni gazowych. 

 

ul. 
Kasprowicz 2-

8 
(działka nr 

ewid. 291/57) 
ul. 

Kasprowicza 
10-16 

(działka nr 
ewid. 292/57) 
ul. Leśmiana 

1-7 
(działka nr 

ewid. 293/114) 
obręb Krupski 

Młyn 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej – MW18-20 – zgodnie 

z rysunkiem projektu planu 

nieprzekraczalna linia zabudowy w 

odniesieniu do przedmiotowych 

budynków przebiega po obrysie ścian 

zewnętrznych 

 

 X   

W oparciu o przedłożoną dokumentację 
stwierdzono, iż przedmiotowe indywidualne, 
kontenerowe kotłownie gazowe stanowią 
budowle w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane. Uwzględniając 
powyższe wskazuje się, przedmiotowe obiekty 
nie podlegają regulacją dotyczących linii 
zabudowy. 
Przedmiotowe stanowisko potwierdzono 
wydając opinię urbanistyczną na wniosek 
składającego uwagę. 



 

Załączniki - uwagi zamieszczone w wykazie   

 

 …………………………………………… 

                        Wójt Gminy Krupski Młyn 

 


