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 INFORMACJE Z URZĘDU  

Zmiany w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego  

Zgodnie z obowiązującą usta-
wą z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym instrumentami 
kreowania polityki przestrzen-
nej na poziomie gminnym są: 

 studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, 

 miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego. 

  

Powyższe rodzaje dokumen-
tów są obowiązkowe, przy 
czym studium obejmuje cały 
obszar gminy, natomiast pla-
ny miejscowe mogą być 
uchwalane dla mniejszych 
terenów. Studium i plan miej-
scowy muszą być ze sobą 
zgodne. 
  

Plany miejscowe są podsta-
wowymi aktami prawnymi 
służącymi do realizacji polityki 
przestrzennej na obszarze 
gminy. Niosą one za sobą sze-
reg skutków zarówno praw-
nych, ekonomicznych, środo-
wiskowych, jak i społecznych. 
  

W dniu 29 lipca bieżącego 
roku uchwałą nr XII/79/19 Ra-
da Miejska w Działoszynie 
uchwaliła miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Działo-
szyn dla terenu położonego  
w sąsiedztwie drogi woje-
wódzkiej nr 491 w obrębie 
ewidencyjnym Raciszyn,  
w gminie Działoszyn. 
  

Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 8 ha. 
  

Zgodnie z w/w dokumentem, 
kierunkiem przeznaczenia 
obszaru objętego sporządzo-
nym planem miejscowym jest 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i usługo-
wej. 

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska  

Efektem tego działania jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła. Na ten cel gmina Działoszyn prze-
znaczyła 150.000,00 zł. Dzięki udzielonej dotacji w 30 gospodarstwach zostały wymienione źródła cie-
pła. Skutki tych działań odczują nie tylko osoby wymieniające kotły, ale i wszyscy mieszkańcy gminy. 
Działania związane z ograniczeniem niskiej emisji pozwolą nam oddychać coraz czystszym powietrzem. 
  

Kolejnym działaniem służącym ochronie środowiska są dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działo-
szyn na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku bieżącym przeznaczono na ten cel 
40.000,00 zł, co pozwoliło na montaż kolejnych 8 przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków 
na terenach, gdzie względy ekonomiczne nie pozwalają na rozbudowę czy budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej. 
  

Kolejne wnioski będą sukcesywnie realizowane, zgodnie z możliwościami finansowymi gminy. 
Powyższe zadania Miasto i Gmina Działoszyn planuje kontynuować w 2020 roku. Wznowienie przyjmo-
wania wniosków nastąpi od 16.09.2019 r. do 13.12.2019 r.  
  

Wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrzone w 2020 roku. 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  
Miasta i Gminy Działoszyn  

W 2018 r. z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba 
powstało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn. Sie-
dzibą stowarzyszenia jest Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. 
Mimo dość krótkiego czasu istnienia Stowarzyszenie odniosło już dwa sukce-
sy w postaci pozyskania środków zewnętrznych w ramach projektów granto-
wych pt. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejsco-
wości Działoszyn”. 
Pobudką do utworzenia Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Działoszyn było pozyskanie nowych, zewnętrznych źródeł finansowania ma-
jących na celu polepszenie warunków życia lokalnej społeczności. Tym sa-
mym przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową NAD WARTĄ na Osiedlu 
nr 2 w Działoszynie powstała nowa siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Łączny koszt obu inwestycji to ok. 94.000,00 zł. 
Pierwsza umowa grantowa Stowarzyszenia z Lokalną Grupą Działania 
„Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie została podpisana w dniu 
29.10.2018 r. Dotyczyła ona grantu na realizację zadania: „Rozwój lokalnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn” realizowa-
nego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie: Budowa, przebudo-
wa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej, w tym małej 
architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje 
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach programu 
zrealizowano zadanie pn. „Budowa placu zabaw o nawierzchni trawiastej  
i piaskowej z elementami rekreacyjnymi na działce o nr ewid. 98/3 obręb 4 
Miasto Działoszyn”. 
Drugą umowę grantową Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Działoszyn podpisało z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku War-
ty” w Osjakowie w dniu 05.03.2019 r. w ramach realizacji zadania: „Rozwój 
lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn” 
obejmującego dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działce nr 
ewid. 221/1 obręb 4 Miasto Działoszyn. Wykonano: fundamenty betonowe, 
stepper + twister, wioślarz + rower, krzesło do wyciskania/prasę ręczną + 
wyciąg górny, jeździec + rower, prostownik pleców + ławkę, orbitek + bie-
gacz; zamontowano tablicę regulaminową, ustawiono ławki parkowe z pre-
fabrykatów oraz kosze na słupkach. 
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Działoszyn miały na celu rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standar-
du życia mieszkańców. 


