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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXIII/168/13 

Rady Miejskiej w Leśnicy   

z dnia 27 maja 2013r. 

 

ROZSTRZYGNIECIE 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

z dnia 27 maja 2013r. 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag  dotyczących projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica   

 

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

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), biorąc pod uwagę stanowisko 

Burmistrza Leśnicy, Rada Miejska w Kluczborku rozstrzyga, jak następuje: 

 

Odrzuca się uwagę o dopuszczenie możliwości wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej za 

istniejącymi już budynkami we wsi Wysoka na działce nr 61/7, ponieważ działka znajduje się 

w zasięgu ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego autostrady, co wyklucza rozwój 

zabudowy mieszkaniowej (jest to rodzaj zabudowy dla którego obowiązują dopuszczalne 

poziomy hałasu).  

Odrzuca się uwagę o zmianę ustaleń studium w sposób umożliwiający budowę fermy tuczu 

drobiu powyżej 210 DJP, nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego we wsi Zalesie 

Śląskie, w części dotyczącej działek nr 2375, 2475, 2476, ponieważ działki te położone są w 

strefie rolnej chronionej R2, dla której ustalony jest zakaz lokalizacji dużych obiektów 

inwentarskich, ponadto znajdują się one w oddaleniu od działek uwzględnionych, tj. działek 

nr 2367, 2370 i 2371, zatem planowana zabudowa – w przypadku uwzględnienia uwagi w 

całości - byłaby rozproszona, co jest niekorzystne z krajobrazowego punktu widzenia.  

Odrzuca się uwagę o dopuszczenie możliwości wprowadzenia zabudowy pod działalność 

gospodarczą w Zalesiu Śląskim – Popicach na działce nr 848, ponieważ działka położona jest 

na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, gdzie plan ochrony ustanowiony dla 

tego Parku wyklucza przeznaczanie terenów rolnych pod nową zabudowę w studiach 

sporządzanych po ustanowieniu planu ochrony.  

Odrzuca się uwagę o przeznaczenie działki nr 286/3 we wsi Poręba pod usługi (produkcja 

betonowych wyrobów budowlanych), w celu rozszerzenia istniejącej takiej działalności na 

sąsiedniej działce, ponieważ planowany rozwój istniejącego zakładu na całej wnioskowanej 

działce jest sprzeczny z ustaleniem § 11 ust. 1 pkt 3 Planu Ochrony Parku Krajobrazowego 

„Góra Św. Anny”, który mówi, że w ramach prac związanych z ochroną i przywracaniem 

utraconych wartości krajobrazowych, na obszarze Parku nie dopuszcza się do rozwoju 

układów urbanistycznych nie powiązanych przestrzennie z historycznie ukształtowanymi 

układami wsi i niedowiązujących do nich pod względem funkcjonalnym i strukturalnym, w 

tym szczególnie w zakresie funkcji terenu i wielkości działek. Zgodnie z ustaleniami studium 

istnieje możliwość rozwoju zakładu na części działki nr 286/3 - do zasięgu istniejącej 

zabudowy po drugiej stronie drogi powiatowej 1805 - w ramach dopuszczeń określonych dla 

strefy zabudowy mieszanej MM, którą objęta jest działka z istniejącym zakładem (ze względu 

na niewielką powierzchnię i otoczenie zabudową mieszkaniową), oraz w ramach 

obowiązujących wymogów ochrony  Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. 
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Odrzuca się uwagę o przeznaczenie działki nr 286/1 we wsi Poręba pod usługi (produkcja 

betonowych wyrobów budowlanych), zgodnie z jej faktycznym użytkowaniem, ponieważ w 

studium nie określa się przeznaczenia działek, ale kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Działka z istniejącym zakładem objęta jest w studium 

strefą zabudowy mieszanej MM ze względu na położenie w ciągu zabudowy mieszkaniowej 

(takie było jej pierwotne przeznaczenie); w strefie tej możliwa jest działalność produkcyjna 

nieuciążliwa dla zabudowy mieszkaniowej. Wydzielenie działki jako strefy produkcyjnej nie 

ma uzasadnienia, ponieważ działka ma powierzchnię taką jak sąsiednie działki mieszkaniowe 

i otoczona jest zabudową mieszkaniową, a strefy funkcjonalne w studium wydziela się dla 

większych struktur przestrzennych.   

Odrzuca się uwagę o ponowne rozpatrzenie wniosku o przeznaczenie działki rolnej nr 509 we 

wsi Raszowa pod zabudowę, ponieważ uwaga została zgłoszona w związku z drugim 

wyłożeniem projektu zmiany studium i nie dotyczy zmian wprowadzonych po pierwszym 

wyłożeniu, z powodu których projekt zmiany studium został ponownie wyłożony do 

publicznego wglądu. 

Odrzuca się ponowną uwagę o dopuszczenie możliwości wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej za istniejącymi już budynkami na działce nr 61/7 we wsi Wysoka, ponieważ 

uwaga została zgłoszona w związku z drugim wyłożeniem projektu zmiany studium i nie 

dotyczy zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu, z powodu których projekt zmiany 

studium został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. 

Odrzuca się uwagę o zmianę działek nr 64/1 i 76 we wsi Czarnocin z użytku leśnego na rolny 

oraz przekwalifikowanie działki nr 271/12 we wsi Dolna pod stawianie ogniw 

fotowoltanicznych, ponieważ uwaga została zgłoszona w związku z drugim wyłożeniem 

projektu zmiany studium i nie dotyczy zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu, z 

powodu których projekt zmiany studium został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. 

 

 

         

 

 

 


