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Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z obowią-
zującą ustawą z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzen-
nym instrumentami kreowa-
nia polityki przestrzennej na 
poziomie gminnym są stu-
dium uwarunkowao i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miej-
scowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. 
Oba rodzaje dokumentów 
są obowiązkowe do sporzą-
dzenia, przy czym studium 
obejmuje cały obszar gminy, 
natomiast plany miejscowe 
mogą byd uchwalane dla 
mniejszych terenów. Stu-
dium i plan miejscowy mu-
szą byd ze sobą zgodne. 

Plany miejscowe są 
podstawowymi aktami 
prawnymi, służącymi do 
realizacji polityki przestrzen-
nej na obszarze gminy. Nio-
są one za sobą szereg skut-
ków zarówno prawnych, 
ekonomicznych, środowi-
skowych jak i społecznych. 

Uchwałą nr 
LI/328/18 z dnia 19 kwietnia 
2018 roku Rada Miejska  
w Działoszynie uchwaliła 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla terenu w miejscowo-
ści Działoszyn w gminie 
Działoszyn. Tereny lewa  
i prawa strona wzdłuż drogi 
do miejscowości Szczyty. 

 Uchwałą nr LIII/347/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Działoszynie uchwaliła 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej 
miejscowości Kapituła, Sęsów, Bobrowniki, Kiedosy, Szczepany, Kolonia Lisowice. 
 Wskazane w planie tereny stanowią odzwierciedlenie obowiązującego planu miejscowego, 
jak również nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wyznaczone na podstawie wniosków mieszkao-
ców. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 176 ha. 
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 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, zwane dalej „studium” jest dokumentem planistycznym, określającym 
politykę rozwoju przestrzennego danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy prawnej 
do wydawania decyzji administracyjnych, jest jednak dokumentem, który 
każda gmina jest zobowiązana sporządzid. 
 Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn aktualizację studium zapocząt-
kowano w 2015 r. w oparciu o składane wnioski mieszkaoców, których wpły-
nęło wówczas 92. 
 Biorąc pod uwagę liczbę wniosków, burmistrz Miasta i Gminy Działo-
szyn dokonał analizy i oceny aktualności studium, które wykazały potrzebę 
jego zmiany i dostosowania do aktualnych potrzeb gminy oraz obowiązują-
cych wówczas wymagao określonych przepisami prawa powszechnie obowią-
zującego. 
 Rada Miejska w Działoszynie w dniu 21 lipca 2015 r. podjęła uchwałę 
nr XI/77/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwa-
runkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Działoszyn. 
 Po zakooczeniu długiej procedury planistycznej dotyczącej opracowa-
nia studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie na posiedzeniu odby-
tym w dniu 18 lipca 2017 roku zatwierdziła uchwałą nr XXXIX/255/17 Stu-
dium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  
i Gminy Działoszyn. 
 Powyższy dokument pozwoli na uruchomienie procedur aktualizacji 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn wskazując nowe możliwe drogi rozwoju poszczególnych miejscowości, 
co pozwoli mieszkaocom na realizację swoich zamierzeo inwestycyjnych. 
 Już we wrześniu br. przystąpiono do aktualizacji Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla poszczegól-
nych miejscowości. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 121 ha. 
Zgodnie z ww. dokumentem, kierunkiem przeznaczenia obszaru objętego sporządzanym planem miejscowym jest teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej oraz tereny komunikacji: droga krajowa nr 42 
i drogi gminne. 


