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Zgodnie z obowiązującą ustawą z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
instrumentami kreowania polityki przestrzennej  
na poziomie gminnym są: 

 studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
  

Powyższe rodzaje dokumentów są obowiązkowe do 
sporządzenia, przy czym studium obejmuje cały ob-
szar gminy, natomiast plany miejscowe mogą byd 
uchwalane dla mniejszych terenów. Studium i plan 
miejscowy muszą byd ze sobą zgodne. 
  

Plany miejscowe są podstawowymi aktami prawnymi 
służącymi do realizacji polityki przestrzennej na ob-
szarze gminy. Niosą one ze sobą szereg skutków za-
równo prawnych, ekonomicznych, środowiskowych, 
jak i społecznych. 
  

W 2020 roku Rada Miejska w Działoszynie uchwaliła 
następujące miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego: Uchwała Nr XXX/187/20 z dnia  
30 września 2020 r. - miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego 
w sąsiedztwie drogi powiatowej nr DP 3502E w obrębie 
geodezyjnym Raciszyn, Zalesiaki w gminie Działoszyn. 
  

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem kierunkiem 
przeznaczenia obszaru objętego sporządzanym pla-
nem miejscowym są tereny przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę 
usługową. Plan uwzględnia również tereny przezna-
czone pod zabudowę produkcyjno-usługową, składy 
i magazyny, a także tereny przeznaczone pod lasy, 
tereny rolnicze, tereny przeznaczone do zalesienia. 
Jak w każdym planie przedmiotem ustaleo są tereny: 
komunikacji publicznej, drogi powiatowej klasy zbior-
czej, tereny komunikacji oraz gminnych dróg we-
wnętrznych. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Mapa plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  sąsiedztwie drogi powiatowej nr DP 3502E w  obrębie geodezyjnym  Raciszyn, Zalesiaki 
w gminie  Działoszyn  

 W ramach projektu w miejscowości Działoszyn na 
działkach o numerze ewidencyjnym 158/1 oraz 
159/1 zostały zamontowane następujące urządze-
nia: wahadło, twister, przyciąganie siedząc, wypy-
chanie siedząc, biegacz, orbitrek, ławka do dwiczeo, 
wioślarz, wypychacz nóg, stepper, prostownik ple-
ców, rowerek, ławka z oparciem, stojak na rowery, 
kosz na śmieci.  
  

Wartośd projektu wynosi 44 811,00 zł i jest w 100% 
finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 
  

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyj-
nej na potrzeby turystyki i rekreacji, podniesienie 
standardu życia mieszkaoców Miasta i Gminy Działo-
szyn. 

Montaż i zakup obiektów małej  
architektury 

W dniu 01.10.2019 r. 
została podpisana umo-
wa pomiędzy Miastem  
i Gminą Działoszyn  
a Lokalną Grupą Działa-
nia „Kraina Wielkiego 
Łuku Warty” na realiza-
cję zadania „Montaż  
i zakup obiektów małej 
architektury” realizowa-
nego w ramach projektu 
grantowego – Budowa, 
przebudowa, remont  
i uatrakcyjnienie obiek-
tów infrastruktury lokal-
nej, w tym małej archi-
tektury, ścieżek rekrea-
cyjnych i operacji ukie-
runkowanych na innowa-
cje w ramach poddziała-
nia 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji  
w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowa-
nego przez społecznośd 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

Siłownia powstała w ramach projektu współpracy  pn.: Siłownie Punktem Ob-
szaru Rekreacji Turystycznej, akronim „SPORT”, realizowanego przez cztery 
partnerskie LGD Województwa Łódzkiego, w tym LGD „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”, której członkiem jest Miasto i Gmina Działoszyn. Umowa przyznania 
pomocy została podpisana w sierpniu 2019 r. 
  

Zadanie finansowane w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja 
działao w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na 
lata 2014-2020. 
  

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel:  
  

stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasię-
gu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świa-
domośd społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utwo-
rzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze czterech LGD w ciągu dwóch lat od 
podpisania umowy. 

Siłownia zewnętrzna  
przy ul. Władysława Łokietka  
w Działoszynie  


