
UCHWAŁA NR XXIV.175.2020 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr IX.69.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 
21 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala, Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – część tekstowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

2) załącznik nr 2 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000; 

3) załącznik nr 3 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000; 

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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I. WPROWADZENIE  

Rada Gminy Kowala podjęła uchwałę nr IX.69.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowala, która stanowi podstawę do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala. Granicami obszaru objętego studium są granice 

administracyjne gminy.   

Zakres ustaleń, jaki należy zawrzeć w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego został określony w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy 
do wydawania decyzji administracyjnych, jego funkcją jest kreowanie polityki przestrzennej gminy, 

ustalanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

Ww. ustawa jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust. 4, że „Ustalenia studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”, a w art. 20 ust. 1, że „Plan miejscowy uchwala 

rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium…”.  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowala, przyjęte zostało uchwałą nr IV/21/2001 Rady Gminy Kowala z dnia 14 września 2001 r. 

Dokument został zmieniony uchwałą nr VII/40/09 Rady Gminy Kowala z dnia 31 sierpnia 2009 r.  

Sporządzenie nowego studium ma na celu uwzględnienie aktualnych uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego (w tym wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

uwzględniających analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, demograficzne, możliwości 

finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę) oraz ustalenie na ich podstawie kierunków rozwoju, zgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami zawartymi w ponadlokalnych dokumentach 

strategicznych. Nowe studium pozwoli na prowadzenie racjonalnej i spójnej polityki przestrzennej 

gminy Kowala.  

II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA KRAJU, STRATEGII ROZWOJU I PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA, 

STRATEGII ROZWOJU GMINY  
1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju  

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jako elementy stabilizujące 

przestrzeń kraju i województwa wymienia systemy osadnictwa, infrastruktury technicznej oraz 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Według koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

pożądaną cechą kraju jest spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna. Silne regiony, których rozwój 

oparty będzie na endogenicznym potencjale i przewagach konkurencyjnych, kreować mają 

ogólnokrajowe impulsy rozwojowe, przyczyniając się do osiągania celów ogólnych polityki regionalnej 

i przestrzennej. Policentryczny system miast stwarza warunki czerpania korzyści skali i aglomeracji dla 

działalności gospodarczych, umożliwia miastom wzajemne uzupełnianie funkcji oraz pozwala na 

włączenie w procesy rozwoju zasobów materialnych i kapitału społecznego poszczególnych regionów 

kraju.  

    

Gmina Kowala wskazana jest jako wiejski obszar funkcjonalny uczestniczący w procesach 

rozwojowych. Obszar ten charakteryzuje się:  
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−  położeniem w strefie silnego oddziaływania głównych ośrodków miejskich lub ośrodka w 

sąsiedztwie głównych ośrodków miejskich (poza zurbanizowaną strefą podmiejską),  

−  specjalizacją wynikającą z bliskości miast lub/i miejscami pracy w innych niż rolnictwo 

sektorach gospodarki (przemysł, budownictwo, turystyka, rekreacja – drugie domy 

mieszkańców miast, leśnictwo, uzupełniająco administracja oraz inne służby publiczne),  

−  dostępem do zatrudnienia w ośrodkach miejskich (migracje wahadłowe),  

−  zazwyczaj dobrym i średnim dostępem do podstawowych usług publicznych,  

−  względnie dobrą dostępnością komunikacyjną do usług wyższego rzędu zlokalizowanych w 

ośrodkach miejskich,  

−  stosunkowo dobrym potencjałem rolniczym wykorzystywanym rynkowo i miejscami pracy w 

obsłudze rolnictwa (zmierzającego do zwiększenia towarowości i wydajności).  

Jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na tych obszarach jest 

utrzymanie i rozwijanie więzi społeczności lokalnych i zachowanie prawidłowych relacji między 

istniejącymi strukturami przestrzennymi, ponieważ najważniejszym zagrożeniem dla tych obszarów są 
dezintegracja i niepełne procesy urbanizacyjne. Obszary te powinny zostać wyznaczone w ramach 

strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa jako obszary 

o dobrych warunkach do rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych.  

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego został przyjęty uchwałą 

nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Nie jest on aktem prawa 

miejscowego – jest aktem kierownictwa wewnętrznego wiążącego organy i jednostki organizacyjne 

samorządu województwa. Nie stanowi bezpośredniej podstawy prawnej decyzji administracyjnych 

ustalających lokalizację inwestycji. Nie narusza uprawnień gmin w zakresie miejscowego planowania 

przestrzennego.  

Plan stanowi podstawę dla:  

− uzgadniania bądź opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i 

programów rewitalizacji oraz miejscowych planów odbudowy,  

− opiniowania projektów dokumentów rządowych dotyczących polityki przestrzennej i 

regionalnej,  

− zgłaszania uwag i wniosków do programów rządowych,  

− współtworzenia programów operacyjnych i kontraktów terytorialnych,  

− konstruowania budżetu województwa w zakresie realizacji programów i zadań wojewódzkich, − 

opiniowania w zakresie problemów wspólnych z sąsiednimi województwami.  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, zgodnie z KPZK 2030 i 

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach prowadzenia polityki rozwoju 

wyznaczył obszary funkcjonalne.   

Gmina Kowala została zakwalifikowana do radomskiego obszaru o najniższym dostępie do dóbr 

i usług. W celu poprawy stanu proponuje się podjąć działania ukierunkowane na ożywienie 
gospodarcze obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców, zahamowanie nadmiernej migracji ludzi 

wykształconych i przedsiębiorczych, podniesienie mobilności mieszkańców oraz zmniejszenie poziomu 

bezrobocia.  
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Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 9



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOWALA  

10  

Gmina kwalifikuje się jednocześnie do wiejskich obszarów funkcjonalnych uczestniczących w 

procesach rozwojowych. Plan ustala dla takich obszarów funkcjonalnych następujące zasady 
zagospodarowania:  

− ochrona terenów otwartych przed rozpraszaniem zabudowy;  

− przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji w aspekcie ochrony środowiska;  

− ochrona krajobrazu przed chaosem inwestycyjnym i kształtowanie ładu przestrzennego;  

− ochrona gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych przed ich nieuzasadnionym 

przeznaczaniem na cele nierolnicze i nieleśne;  

− wspieranie działalności gospodarczej towarzyszącej produkcji rolnej, a także dążenie do 

zrównoważonego rozwoju funkcji pozarolniczych.  

W zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa mazowieckiego na obszarze gminy Kowala wskazuje:  

− istniejącą linię kolejową nr 8 relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, która stanowi 
fragment Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: sieć kompleksowa – połączenia 

pasażerskie i towarowe (modernizacja na odcinku Radom – Kielce);  

− istniejącą linię kolejową nr 22 relacji Tomaszów Mazowiecki – Radom (prace na odcinku 
Tomaszów Mazowiecki – Radom oraz na przyległych łącznicach);  

− postulowaną nową linię kolejową normalnotorową relacji Radom – Iłża – Ostrowiec 

Świętokrzyski (przebieg orientacyjny);  

− istniejącą drogę ekspresową nr S7 relacji Gdańsk – Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Rabka 
Zdrój, która stanowi fragment Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: sieć kompleksowa 

na odcinku Warszawa – Kraków (budowa obwodnicy Radomia – inwestycja zakończona);  

− projektowaną drogę ekspresową nr S12 relacji Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin – Chełm 
– Dorohusk /granica państwa/ (budowa odcinka Radom – Lublin);  

− postulowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od Radomia do węzła z 

planowaną drogą ekspresową S12 (przebieg orientacyjny),  

− istniejącą linię elektroenergetyczną 220 kV Kozienice – Rożki, istniejącą linię 
elektroenergetyczną 220 kV Rożki – Kielce (wskazane do rozbudowy lub przebudowy), istniejącą 

linię elektroenergetyczną 220 kV Rożki – Puławy i stację elektroenergetyczną 220/110 kV Rożki.  

W zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody Plan na obszarze gminy Kowala uwzględnia 

Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec, użytki ekologiczne. Ponadto Plan określa m.in.: 

utrzymanie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego obszarów cennych przyrodniczo, 

przeciwdziałanie negatywnym efektom urbanizacji na obszary chronione, właściwe zarządzanie 

zasobami przyrodniczymi i gospodarczymi na obszarach objętych ochroną prawną, przeciwdziałanie 

wszelkim negatywnym wpływom na siedliska roślin i zwierząt, ochronę krajobrazu województwa i 

ograniczenie działań negatywnie wpływających na walory krajobrazowe.  

3. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego  

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. została przyjęta uchwałą nr 158/13 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia jest dokumentem, 

którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego rozwoju przez określenie długookresowych 

procesów rozwojowych w regionie.   

Wizja wyznaczona w tym dokumencie brzmi:  

„Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem 
gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców”.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Do realizacji określnej wizji wyznaczono główny cel strategii:  

„Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru 
metropolitalnego Warszawy w Europie”.  

W strategii rozwoju województwa mazowieckiego wskazano obszary strategicznej interwencji – 

problemowe. Obszar gminy Kowala został zaliczony do radomskiego obszaru strategicznej interwencji. 

Dla tego obszaru zostały określone strategiczne kierunki działań:  

− poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru, w tym m.in. modernizacja linii kolejowej Kielce – 

Radom – Warszawa, budowa dróg ekspresowych S7 i S12;  

− rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym m.in. wsparcie rozwoju specjalizacji 
branżowej przemysłu: obróbki metali, telekomunikacji, przemysłu obuwniczego, zbrojeniowego, 

podwykonawstwa przemysłowego i wykorzystania nowoczesnych technologii;  

− zachowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez m.in. rozbudowę i modernizację sieci 

energetycznych.  

4. Strategia rozwoju gminy  

Strategia Rozwoju Gminy Kowala na lata 2015-2022 została przyjęta uchwałą nr XVII.104.2015 
Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015 r. Dokument ten jest kluczowym elementem planowania 

rozwoju lokalnego, którego nadrzędnym celem jest ukazanie wizji oraz strategicznych celów rozwoju 
gminy, które zaplanowane zostały do 2022 r. W dokumencie zdiagnozowano stan wyjściowy, w tym 

informacje m.in. o środowisku, gospodarce, infrastrukturze. Dało to możliwość wskazania misji i wizji 

rozwoju gminy Kowala, celów strategicznych oraz określenia ich finansowani i monitoringu.  

Jako wizję rozwoju gminy wskazano: „Wzrost atrakcyjności Gminy Kowala jako miejsca 
dobrego do życia i osiedlania się”.  

Jako misję gminy wskazano: „Podstawą atrakcyjności Gminy Kowala jest przedsiębiorczość i 
aktywność mieszkańców oraz rozważna polityka inwestycyjna samorządu”.  

W Strategii wyznaczono pięć celów strategicznych i propozycje zadań dla każdego z nich: I. 

Rozwój infrastruktury technicznej:  

− budowa i modernizacja infrastruktury drogowej; − 

budowa i modernizacja oświetlenia drogowego;  

− budowa i przebudowa ciągów pieszych wzdłuż dróg;  

− budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej;  

− budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;  

− termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;  

− dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

− promowanie nowej oferty połączeń kolejowych;  

− budowa parkingów rowerowych przy stacjach kolejowych.  

II. Rozwój infrastruktury społecznej:  

− budowa przyszkolnych sal sportowych;  

− budowa nowego przedszkola;  

− budowa i modernizacja bazy oświatowej, sportowej i rekreacyjnej;  

− rozwój oferty zajęć dodatkowych z zakresu języków obcych;  

− budowa świetlic wiejskich;  

− budowa Gminnego Ośrodka Kultury;  
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− budowa i modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem publicznym; − 

przebudowa ośrodka zdrowia.  

III. Tworzenie warunków do rozwoju społecznego mieszkańców Gminy Kowala:  

− utworzenie centrum wspierania osób starszych;  

− utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Aktywności Społecznej; − 

poprawa funkcjonowania bibliotek;  

− promocja organizacji pozarządowych;  

− system mikro grantów dla grup nieformalnych.  

IV. Intensyfikacja działań na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i ekologicznej:  

− stworzenie tablic informacyjnych;  

− zagospodarowanie parku wiejskiego w Kowali;  

− stworzenie Informacji Turystycznej;  

− modernizacja strony internetowej gminy;  

− organizacja Rodzinnych Zawodów Rowerowych;  

− edukacja mieszkańców w zakresie zewnętrznych środków umożliwiających finansowanie 

inwestycji proekologicznych;  

− zwiększanie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalne środowisko i jakość 

powietrza.  

V. Wsparcie dla przedsiębiorczości w Gminie Kowala:  

− stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości / Punktu Informacji Gospodarczej;  

− wsparcie gminy dla rozwoju produkcji ekologicznej żywności;  

− organizacja jarmarków produktów lokalnych;  

− stworzenie Gminnej Spółdzielni Socjalnej opiekującej się osobami starszymi.  

III. CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ PRZESTRZENNY GMINY KOWALA  

1. Położenie i charakterystyka  

Kowala to gmina wiejska, położna w południowej części województwa mazowieckiego, w 

powiecie radomskim. Gmina graniczy od północy z miastem Radom, od wschodu z gminą 

miejskowiejską Skaryszew, od południa z gminą wiejską Wierzbica, od zachodu z gminą wiejską 

Orońsko (powiat szydłowiecki) i gminą wiejską Wolanów. Gmina zajmuje powierzchnię 74,7 km2 i 

zamieszkuje ją 11 929 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.).  

Gmina charakteryzuje się rolniczym charakterem i niewielkim udziałem lasów w strukturze 
użytkowania gruntów. Gospodarstwa rolne dominują w południowej części gminy, część północna 

granicząca bezpośrednio z miastem Radom, jest rejonem najintensywniejszego rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Najważniejszą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Kosówka, w 

dolinie której zlokalizowany jest zespół stawów hodowlanych (przy granicy z miastem Radom). Na 

obszarze gminy znajduje się również obszar źródliskowy Kobylanki, a także fragment rzeki Oronki i 

Mlecznej.  

Gmina jest korzystnie usytuowana pod względem komunikacyjnym. Przez jej zachodnią część 

biegnie droga ekspresowa S7 relacji Gdańsk – Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Rabka Zdrój i 

linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków.  

Odległości drogowe do największych i najbliższych ośrodków miejskich wynoszą – Radom: 11 km, 

Skarżysko-Kamienna: 37 km, Starachowice: 38 km, Kielce: 73 km, Warszawa: 120 km.  
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Rysunek 1 Położenie gminy Kowala na tle powiatu radomskiego  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Rejestru Granic  

  

2. Rys historyczny  

Według legend wieś Kowala istnieje od XI w., natomiast nazwa wsi Chowale pojawia się po raz 

pierwszy w kościelnych spisach podatkowych z lat 1325–1327, a jako Cowalya Sthępoczina w kronikach 

Długosza z lat 1470–1480. Drugi człon nazwy dodano, aby odróżnić miejscowość od Kowali Duszociny, 

będącej wtedy własnością tego samego rycerza Pakosza Duszota. Wieś od końca XV w. do XVIII w. dosyć 

często zmieniała właścicieli i była własnością m.in.: Łodziów z Wielkopolski, Piaseckich, Kamienieckich, 

Gojskich herbu Doliwa. W 1784 r. Kowalę oraz Rudę Wielką kupił Jan Rogowski herbu Jastrzębiec, który 

był fundatorem nowej świątyni, konsekrowanej w 1790 r. Po pożarze kościoła w 1794 r. wybudowano 

w innym miejscu Kowali nową murowaną świątynię, konsekrowaną w 1806 r. i istniejącą do dzisiaj jako 

kościół parafialny pw. św. Wojciecha.  

W czasie Powstania Styczniowego dziedziczką wsi została Klementyna Deskur, która wraz z 

mężem wspierała powstańców. Tuż po powstaniu Kowala jako dosyć duża parafialna osada została 

siedzibą gminy. Po tym czasie majątek został sprzedany Zofii i Szczepanowi Bukowieckim, a następnie 
Władysławowi Kuźnickiemu. Jego córka Maria Kuźnicka objęła zarząd majątku Kowali w 1919 r. i 

wspólnie z mężem Aleksandrem Bronisławem Colonne-Walewskim gospodarowali do 1945 r. 

Ówczesna właścicielka Kowali była społecznikiem – za zaangażowanie i pomoc innym ludziom została 

nagrodzona w 1928 r. medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Po wybuchu II wojny 

światowej Kowala już na początku września została zajęta przez wojska niemieckie, jednak wojna 

przebiegła tu dosyć spokojnie, nie było pacyfikacji wsi czy masowych wysiedleń. Walewscy w miarę 

możliwości pomagali uciekinierom, partyzantom i mieszkańcom okolicznych wsi, a we dworze 

zorganizowano tajne nauczanie. Dwór w 1942 r. został przejęty przez Niemców, a po wyzwoleniu przez 
wojska radzieckie w 1945 r. majątek uległ parcelacji. Walewscy po opuszczeniu Kowali zamieszkali w 

Radomiu.  
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Po wojnie w 1950 r. zlikwidowano samorząd gminy i urząd wójta, a gmina Kowala została 

podzielona na kilka gromad. W latach 1954–1972 granice gromad były często zmieniane, a w 1973 r. 
zastąpiono je gminami i wprowadzono urząd Naczelnika Gminy. Wtedy po raz drugi powstała gmina 

Kowala. W 1975 roku po wprowadzeniu dwustopniowego podziału terytorialnego kraju i likwidacji 

powiatów gmina Kowala znalazła się w województwie radomskim. Od 1 stycznia 1999 r. po kolejnej 

reformie administracyjnej gmina Kowala weszła w skład nowoutworzonego powiatu radomskiego w 

województwie mazowieckim.  

IV. UWARUNKOWAIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 

PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 

ORAZ ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO 

OCHRONY  

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu  

Gmina Kowala jest gminą wiejską, której powierzchnię w 78% zajmują użytki rolne. W znacznym 

stopniu wpływa to na krajobraz gminy, jak również sposób użytkowania i strukturę terenów 
zabudowanych. Obszar zurbanizowany nie przekracza 7% powierzchni gminy. W poszczególnych 

miejscowościach dominuje zabudowa jednorodzinna wraz z zabudową zagrodową, uzupełniona o 

podstawowe funkcje usługowe. Większość miejscowości ma charakter typowych ulicówek o zabudowie 
skupionej wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość. W północnej części gminy, 

graniczącej z Radomiem, zabudowa jest bardziej intensywna, zwarta na całej długości ulicy, 

miejscowości są największe pod względem liczby mieszkańców (Trablice, Parznice, Kotarwice, 

Ludwinów, Mazowszany, Kosów). W południowej części gminy zabudowa jest luźniejsza, a 

miejscowości mniejsze. Na obszarze gminy występują również pojedyncze tereny produkcyjno-

magazynowe, usytuowane wśród zabudowy mieszkaniowej.  

Miejscowość gminna Kowala jest centralnie położona i stanowi główny ośrodek obsługi ludności 

w zakresie usług publicznych. Zlokalizowane są tutaj usługi z zakresu m.in. administracji, oświaty, 

kultury, zdrowia. Wszystkie miejscowości w gminie wyposażone są w wodociąg, sieć gazową posiadają 
jedynie miejscowości w części północno-wschodniej, natomiast w żadnej miejscowości nie ma sieci 

kanalizacyjnej.  

Wykres 1 Struktura użytkowania gruntów w gminie Kowala wg stanu na dzień 31.12.2014 r.   
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Gmina charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Niewielka 

wschodnia część gminy położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec. Gminę 
przecina rzeka Mleczna (na której utworzone są stawy hodowlane), a także malowniczo położona rzeka 

Oronka, w rejonie których występują również większe kompleksy leśne. Predysponuje to teren gminy 

Kowala do rozwoju funkcji rekreacji, wypoczynku i rolnictwa ekologicznego (znaczne tereny użytków 

rolnych).  

Brak jest większych ograniczeń dla zabudowy w gminie. Obostrzenia w zagospodarowaniu 

wynikają jedynie z położenia części gminy w obszarze chronionego krajobrazu oraz przecinających ją 
liniowych elementów infrastruktury technicznej i komunikacji (napowietrzne linie 

elektroenergetyczne, drogi, linie kolejowe).  

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony  

Podstawą sporządzania Studium powinno być staranne planowanie przestrzenne, 
uwzględniające uwarunkowania naturalne i walory środowiska kulturowego dla kształtowania ładu 

przestrzennego i podniesienia atrakcyjności terenu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym „określa się obowiązkowo zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego”. W związku z tym, że plan miejscowy nie może naruszać ustaleń 

Studium, również w Studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające ze stanu ładu 

przestrzennego i wymogów jego ochrony.   

Poprawa ładu przestrzennego jest jednym z priorytetów zagospodarowania przestrzennego 

gminy. W planowaniu miejscowym należy przestrzegać określonych zasad, gwarantujących poprawę 

ładu przestrzennego, wśród których jest:  

−  ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów 

mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania,  

−  rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości w 

pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz rezygnacja z 

wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach otwartych,  

−  ograniczanie rozwoju terenów budowlanych liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych (głównie 

dróg wyższych rangą) w celu umożliwienia rozbudowy i modernizacji dróg,  

−  ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez 

wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienie atrakcyjności obszarów 

poprzez uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury do 

tradycji i charakteru substancji zabytkowej,  

−  ochrona walorów środowiska przyrodniczego, polegająca na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów i składników przyrody, szczególną opieką powinny 

zostać objęte obszary objęte formami ochrony przyrody,  

−  nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów, zachowywanie 

regionalnego krajobrazu kulturowego.  

W celu widocznego podniesienia poziomu ładu przestrzennego i estetyki realizowane inwestycje 

wymagają przestrzegania:  

− określonych wskaźników urbanistycznych tj. wysokości zabudowy, powierzchni zabudowy, 

powierzchni biologicznie czynnej itp.,  

− ustaleń dotyczących parametrów technicznych dróg,  

− wytycznych dotyczących wyznaczenia centrum gminnego i centrów lokalnych.  

Ogólne wytyczne dla kształtowania ładu przestrzennego zawarte zostały również w 

poszczególnych rozdziałach dotyczących kształtowania środowiska przyrodniczego, dziedzictwa 

kulturowego, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dla 
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poszczególnych  terenów  wskazanych  na  rysunku  studium 

 (kierunki  zagospodarowania przestrzennego).  

3. Obecny stan planistyczny  

3.1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin sąsiadujących z gminą Kowala  

Gminę Kowala otacza miasto Radom, gmina miejsko-wiejska Skaryszew oraz 3 gminy wiejskie:  

Wierzbica, Orońsko i Wolanów.  

Rysunek 2 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich  

źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów planistycznych gmin sąsiednich  

  
Obowiązującymi dokumentami planistycznymi w ww. jednostkach są studia uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego:  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, przyjęte 

uchwałą nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 r. ze zm.;  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Skaryszew, przyjęta uchwałą nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia  
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28 kwietnia 2000 r. ze zm.;  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, 

przyjęte uchwałą nr XVI/123/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2008 r.;  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orońsko, przyjęte 

uchwałą nr XI/97/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 kwietnia 1999 r.;  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolanów, 

przyjęte uchwałą nr XVII/104/2000 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 czerwca 2000 r.  

W ww. studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

analizy – 2 km od granicy gminy Kowala – wskazano głównie tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

wraz z usługami, duże areały gruntów ornych, użytków zielonych oraz lasów i zadrzewień. Od strony 
Radomia z gminą Kowala graniczy również duży teren produkcyjny.  

3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W granicach gminy Kowala obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Gminy Kowala – I etap (z wyłączeniem sołectwa Kosów) obejmujący sołectwa Bardzice, 

Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice, przyjęty 

uchwałą nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 7 października 2011 r. Obejmuje on swoim zasięgiem 

ok. 3 487 ha, tj. ok. 46,7% powierzchni gminy.  

Rysunek 3 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

źródło: opracowanie własne   
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Plan miejscowy obejmuje obszary całych sołectw i wskazuje zarówno tereny budowlane (przede 

wszystkim zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, a także zabudowy letniskowej i 

usług), jak i otwarte (przede wszystkim tereny upraw rolnych, a także lasów i zadrzewień).  

4. Ruch budowlany na terenie gminy  

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. W latach 2014–2018 w gminie Kowala wydano łącznie prawie 500 decyzji o warunkach 

zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

Liczba wydawanych rocznie decyzji w latach 2014–2018 wahała się od ok. 80 do ok. 115. Nie 
odnotowano widocznej tendencji spadkowej ani wzrostowej w liczbie wydawanych decyzji. W latach 

2014, 2016 i 2018 wydano najwięcej decyzji (ok. 100-115), w latach 2015, 2017 – najmniej (ok. 80). 

Największe zainteresowanie inwestycyjne widoczne jest w Kowali (ok. 100 decyzji wydanych w 
analizowanym okresie). Na tle gminy wyróżniają się również 3 inne obręby, w których liczba wydanych 

decyzji wynosi ok. 70 (Kosów Większy, Młodocin Mniejszy) oraz ok. 55 (Kolonia Kończyce).  
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Większość wydanych decyzji dotyczyła zabudowy mieszkaniowej (ponad 310). Znaczną częścią 

inwestycji była również budowa budynków gospodarczych (ponad 70). Niewielki odsetek stanowiły 
decyzje dotyczące zabudowy usługowej i produkcyjnej. Pozostałe dotyczyły między innymi budowy 

obiektów związanych ze sportem i rekreacją. Ponad 70 decyzji dotyczyło lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, przede wszystkim w zakresie budowy obiektów infrastruktury technicznej (sieci 

wodociągowe, gazowe i elektroenergetyczne) oraz komunikacji.  

Decyzje o pozwoleniu na budowę  

Analiza wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę jest najlepszą metodą na przedstawienie 

dynamiki procesu inwestycyjnego i ruchu budowlanego w gminie, gdyż agreguje zarówno decyzje  o 

pozwoleniu na budowę wydane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jak i te wydane na podstawie obowiązujących planów miejscowych. W latach 2014–2018 w 

gminie Kowala wydano łącznie prawie 550 decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli niewiele więcej niż 
wydanych w tym samym okresie decyzji o warunkach zabudowy. Ponad połowę pozwoleń otrzymano 

jednak na podstawie planu miejscowego, obowiązującego w 8 obrębach, co oznacza, że znaczna część 

inwestycji, dla których uzyskano decyzję o warunkach zabudowy nie jest realizowana.  

Liczba wydawanych rocznie pozwoleń na budowę w latach 2014–2018 była podobna jak liczba 
decyzji o warunkach zabudowy i wahała się od ok. 85 do ok. 110. Nie odnotowano widocznej tendencji 

spadkowej ani wzrostowej w liczbie wydawanych pozwoleń. Najwięcej pozwoleń wydano w latach 

2015, 2017 i 2018 (ok. 100-110), najmniej – w latach 2014, 2016 (ok. 85-90). Największe 
zainteresowanie inwestycyjne widoczne jest w obrębie Trablice (prawie 100 pozwoleń wydanych w 

analizowanym okresie). Na tle gminy wyróżniają się ponadto:  

− 3 obręby, w których liczba pozwoleń uzyskanych na podstawie obowiązującego planu 
miejscowego wynosi ok. 35–55 (Huta Mazowszańska, Mazowszany, Kotarwice);  

− obręb Kowala, w którym liczba pozwoleń uzyskanych na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy wynosi ok. 50;  

− 3 obręby, w których liczba pozwoleń uzyskanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 

wynosi ok. 30 (Kosów Większy, Młodocin Mniejszy, Kolonia Kończyce).  

Większość wydanych pozwoleń dotyczyła zabudowy mieszkaniowej (prawie 350). Znaczną 

częścią inwestycji była również budowa budynków gospodarczych (ok. 110). Niewielki odsetek 

stanowiły pozwolenia dotyczące zabudowy usługowej i produkcyjnej. Pozostałe dotyczyły między 

innymi budowy obiektów związanych ze sportem i rekreacją. Ok. 80 pozwoleń dotyczyło lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, przede wszystkim w zakresie budowy obiektów infrastruktury technicznej 

i komunikacji.  

Analiza procesu inwestycyjnego w gminie Kowala wskazuje, że największy ruch budowlany 

obserwuje się w obrębach położonych w północno-wschodniej części gminy, w bezpośrednim 

sąsiedztwie Radomia, na terenach które są objęte obowiązującym planem miejscowym, co ułatwia 

uzyskanie pozwolenia na budowę (Trablice – o najbardziej intensywnym ruchu budowlanym, 

przylegające do Radomia, ponadto Huta Mazowszańska, Mazowszany, Kotarwice). Kolejną grupą 

miejscowości, w których ruch budowlany jest również znaczny, są cztery obręby, gdzie wydawane jest 

najwięcej decyzji o warunkach zabudowy. Są to Kosów Większy i Kolonia Kończyce, również 

przylegające do Radomia, miejscowość gminna Kowala oraz Młodocin Mniejszy, posiadający korzystne 
położenie komunikacyjne (połączenie z Radomiem poprzez dawną drogę krajową nr 7 oraz blisko 

położony węzeł na drodze ekspresowej S7).  
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V. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM 

ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I 

JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO  

1. Uwarunkowania fizjograficzne  

Rzeźba terenu   

Równina Radomska wyniesiona jest na ok. 180–212 m n.p.m., przeważają małe spadki terenu. 
Najwyższe wzniesienie znajduje się w północnej części gminy, na zachód od miejscowości Kotarwice. 

W krajobrazie dominują wysoczyzny morenowe płaskie, o wyraźnej denudacyjnej rzeźbie terenu 

charakterystycznej dla obszarów staroglacjalnych.   

Teren przemodelowany jest zagłębieniami bezodpływowymi o głębokości 1–2 m, których geneza 
związana jest z nierównomierną akumulacją lodowca oraz formami wydmowymi o zróżnicowanych 

kształtach i wielkościach względnych dochodzących do kilku metrów. Innymi formami wypukłymi 

akumulacji lodowcowej i rzeczno-lodowcowej są wzniesienia morenowe czołowe.   

Geologia  

Utwory czwartorzędowe pokrywają teren całej gminy. Związane są ze zlodowaceniem środkowo- 

i południowopolskim. Pokrywają one występujące również na tym terenie utwory kredy i trzeciorzędu.  

Osady zlodowaceń południowopolskich mają miąższość ok. 10 m. Są to żwiry i piaski lodowcowe. 

Powyżej zalegają gliny zwałowe o miąższości między 3 a 20 m oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe o 

miąższości dochodzącej do 6 m.   

Osady zlodowaceń środkowopolskich są bardzo powszechne na powierzchni powiatu 
radomskiego. Są to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe. W obniżeniach terenu 

występują namuły zagłębień bezodpływowych, a także mułki, mady i piaski jeziorne. W rejonach dolin 

rzecznych spotkać można również torfy.  

Klimat  

Gmina Kowala wchodzi w skład „radomskiej dzielnicy klimatycznej”, charakteryzującej się 
wyraźnie wyższymi od otoczenia temperaturami. Poza tym gmina leży w pasie najniższych w kraju 

opadów atmosferycznych. Pod względem klimatycznym obszar gminy charakteryzują:   

− średnia roczna suma opadów wynosząca 550–600 mm,   

− średnie roczne temperatury wynoszące +6,8 ºC,   

− 200 - 220 dni okresu wegetacyjnego (początek w pierwszej dekadzie kwietnia, koniec w 

ostatniej dekadzie października).  

W gminie klimat różnicowany jest przez rzeźbę terenu i jego zagospodarowanie, w związku z 

czym można wyodrębnić następujące topoklimaty:   

−  rejon równiny denudacyjnej ze średnimi wartościami temperatur powietrza i średnimi 

wielkościami opadów atmosferycznych,   

−  rejon zagłębień i den dolin rzecznych z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, z 

tendencją do inwersji termicznych, gromadzenia się chłodnych mas powietrza i mgieł,   
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−  południowe krańce gminy, gdzie warunki klimatyczne są kształtowane przez rejon 

klimatyczny pogórzy świętokrzyskich z niższymi wartościami temperatur powietrza i 

najwyższymi na tym obszarze opadami atmosferycznymi.   

Wody powierzchniowe   

W granicach gminy przebiegają granice zlewni dopływów Radomki: Szabasówki od źródeł do 

Kobyłki bez Kobyłki (rzeka Oronka), Mlecznej bez Pacynki (rzeka Mleczna oraz Strumień Godowski), 

Garlicy (rzeka Garlica), oraz granica zlewni dopływu Wisły, dopływów rzeki Iłżanki – Modrzejowianki 

(rzeka Kobylanka).   

W gminie nie ma większych naturalnych zbiorników wodnych, występują jedynie sztuczne stawy 

w północnej części analizowanego terenu.  

Łącznie wody powierzchniowe w gminie zajmują ok. 0,5% powierzchni.  

Radomka jest rzeką typowo nizinną, jej dopływy Oronka i Garlica przepływają przez gminę w 

południowej i zachodniej jej części. Rzeka Mleczna natomiast biegnie w północnej części gminy. W ich 
dolinach występują przede wszystkim użytki zielone, grunty orne, lasy oraz kompleks stawów rybnych 

o powierzchni ok. 26 ha. Rzeka Strumień Godowski przepływa w północno-wschodniej części gminy.  

Rzeka Kobylanka, będąca dopływem Iłżanki, która stanowi lewostronny dopływ Wisły, przepływa 

we wschodniej części gminy, gdzie graniczy z gruntami ornymi, lasami oraz towarzyszy zabudowie we 

wsi Parznice.  

Na terenie gminy występują cztery jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych, 

których ogólny stan ekologiczny określa się jako poniżej dobrego lub słaby, a wody te zagrożone są 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Wody podziemne  

Na obszarze gminy ujmowane są trzy poziomy wód podziemnych:  

− czwartorzędowy poziom wodonośny związany z piaskami fluwioglacjalnymi na 

głębokości 5–26 m, oraz piaskami współczesnych dolin rzecznych na głębokości   

0,5–1,0 m;  

− kredowy poziom wodonośny, posiadający wody o charakterze szczelinowo-porowym, 

przykryty utworami nieprzepuszczalnymi – glinami zwałowymi i iłami 

trzeciorzędowymi, wykształcony w postaci piasków i piaskowców;  

− jurajski poziom wodonośny – wody szczelinowo-krasowe o ponadnormatywnej 
zawartości manganu i żelaza, występujący pod utworami przepuszczalnymi.  

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) to wydzielone szczególnie cenne i zasobne 

struktury wodonośne, wytypowane jako wymagające ochrony obszary, spełniające określone 

wymagania ilościowe i jakościowe oraz stanowiące istotne w skali kraju rezerwuary dla zaopatrzenia 
ludności w wodę. Na terenie gminy wydzielono GZWP nr 405 Niecka Radomska, który jest zbiornikiem 

porowo-szczelinowym, powstałym w neogenie. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 2925 km2.  

Wody Głównych Zbiorników Wód Podziemnych podlegają ochronie prawnej na tych samych 
zasadach, co wszystkie wody podziemne, a ponadto objęte mogą być dodatkową ochroną obszarową 

poprzez ustanowienie obszarów ochronnych. Dla wymienionego zbiornika opracowano dokumentację 

hydrogeologiczną w 2011 r., w której wskazano projektowane obszary ochronne, które zajmują prawie 
całą powierzchnię obszaru zbiornika. Prawie cały obszar gminy znajduje się w zasięgu podobszaru 

ochrony B (są to obszary proponowane do objęcia ochroną, które ustanawiane są w trybie aktów prawa 
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miejscowego przez odpowiedniego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), 

obejmującym tereny podatne na zanieczyszczenie, o czasie wymiany wód wynoszącym od 5 do 25 lat.  

System przyrodniczy gminy  

Gmina Kowala ma charakter typowo rolniczy, dlatego też udział gatunków szczególnie cennych 

przyrodniczo jest niewielki. Głównym siedliskiem występowania roślin i zwierząt są pola uprawne, gdzie 

występują gatunki typowe dla półotwartego krajobrazu rolniczego. Cechą charakterystyczną tego 
środowiska jest silne rozdrobnienie pól, niska lesistość przy bardzo dużej liczbie zadrzewień, 

pojedynczych drzew lub kęp drzew i krzewów na miedzach, często ze szpalerami drzew przy drogach, 

rozproszona zabudowa wiejska. Wśród zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych dominują łąki owsicowe, 
ostrożeniowe i zbiorowiska ziołoroślowe złożone z wysokich roślin dwuliściennych. Dominującymi 

przedstawicielami fauny na terenie gminy są np. zając szarak, lis, mysz polna.  

Istotne przyrodniczo są tereny niewielkich dolin rzecznych. Na terenie gminy Kowala są to tereny 

dopływów Radomki: rzeka Oronka, Mleczna, Strumień Godowski, Garlica, a także tereny dopływów 
Iłżanki: rzeka Kobylanka. Dodatkowo w północnej części gminy znajdują się sztuczne stawy, gdzie 

spotkać można rzadkie gatunki ptaków wodnych i szuwarowych, w tym tak rzadkich jak zielonka, bąk, 

płaskonos, sieweczka rzeczna, płaskonos, podróżniczek, brzęczka, perkoz rdzawoszyi, perkoz 

dwuczuby. Z ptaków liczniej występujących gniazdują tu kaczki, a także błotniak stawowy, wodnik, 

kokoszka wodna, łyska i inne.  

Lasy w gminie Kowala zajmują niewielką powierzchnię, występując w skupiskach.  

Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęto ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Iłża-Makowiec, który zajmuje niewielkie tereny we wschodniej części gminy (szczegółowe 

informacje dotyczące obszarów i obiektów chronionych zawarto w rozdziale XII).  

Powiązania ekologiczne  

Obszar objęty opracowaniem położony jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 
ramach ogólnopolskich i europejskich koncepcji powiązań przyrodniczych (ECONET-PL, Natura2000, 

PAN).   

Rzeki wpływające od zachodu do gminy Kowala stanowią dopływy Radomki, która stanowi 

regionalny korytarz ekologiczny, będący jednym z ogniw łączących węzłowy obszar świętokrzyski z 
Puszczą Kozienicką, również obszarem węzłowym, oraz dalej – z doliną środkowej Wisły. Dolina 

Radomki cechuje się wysoką różnorodnością biologiczną – występują tu ekosystemy 

szuwarowotorfowiskowe, łąkowo-pastwiskowe, zadrzewienia przywodne i kępowe oraz cenne 
kompleksy leśne. Dopływy Radomki, przede wszystkim Mleczna i Oronka, stanowią korytarze o 

znaczeniu lokalnym.  

Część terenów gminy została zakwalifikowana do Sieci wielofunkcyjnych terenów otwartych 
systemu przyrodniczego (greenbelt) w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”. Obszar Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB) 

zbudowany jest w 88% z terenów otwartych, a celami jego utworzenia są: zachowanie terenów 
posiadających potencjał rekreacyjny i turystyczny, poprawa stanu środowiska zamieszkania, 

zachowanie potencjału przyrodniczego, ograniczenie rozwoju osadnictwa na tereny istotne dla 

rekreacji i środowiska, ograniczenie bezładu przestrzennego, w tym żywiołowego rozwoju osadnictwa. 
W graniach obszaru opracowania dotyczy to znacznych powierzchni, a budują ją głównie różne typy 

agrokultur oraz duże płaty łąk i pastwisk. Celem koncepcji „greenbelt” jest stworzenie ciągłości 
przestrzennej systemu obszarów o ograniczonych warunkach zainwestowania.  

2. Zasoby krajobrazowe  
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Na ogólną fizjonomię krajobrazu wpływa ukształtowanie terenu, wartości przyrodnicze (szata 

roślinna), sposób użytkowania terenu oraz wartości kulturowe.   

Teren gminy Kowala w aspekcie krajobrazowym jest dość jednolity – przeważa krajobraz rolniczy 
charakteryzujący się występowaniem otwartych przestrzeni w postaci pól i łąk. Pośród agrocenoz 

występują rozproszone niewielkie kępy drzew i krzewów, które stanowią urozmaicenie krajobrazowe 

tego obszaru.   

Północno-zachodnia część gminy (miejscowości Kończyce-Kolonia, Kosów Większy, Kosów 
Mniejszy, Ludwinów, Trablice, Kotarwice, Mazowszany) stanowi obszar przemian ze względu na bliskie 

położenie miasta Radomia. Na tych terenach obserwuje się wyraźne przekształcanie obszarów 

wiejskich w tereny podmiejskie (zwiększenie obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).  

Cennym zasobem krajobrazowym są obszary objęte ochroną przyrodniczą i krajobrazową 
(omówione w rozdziale powyżej), głównie siedliska leśne wraz z podmokłymi terenami i dolinami 

niewielkich rzek stanowiącymi wartościowy zasób krajobrazowy.  

Urozmaicenie krajobrazowe stanowią także tradycyjne zabudowania wiejskie oraz  dawne 
zespoły dworskie wraz ze starym drzewostanem parkowym.   

3. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna  

Na możliwości rozwoju rolnictwa i leśnictwa mają wpływ warunki przyrodnicze (głównie jakość 

gleb) oraz struktura rolnicza użytkowania ziemi.   

Rolnicza przestrzeń produkcyjna, gleby  

Rodzaj gleby zależy przede wszystkim od skały macierzystej (utworów budujących podłoże),  a 

także od innych czynników, takich jak: ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne, szata roślinna oraz 

działalność człowieka.   

Na powierzchni wysoczyzn występują głównie zwietrzałe gliny zwałowe oraz naglinowe piaski 

pokrywowe, fluwioglacjalne i eoliczne. Wykształciły się na nich gleby brunatne wyługowane, płowe i 

bielicowe. W dolinach rzek, na skale macierzystej jaką są piaski drobnoziarniste i namuły piaszczyste 

powstały gleby zaliczane do mad piaszczystych i próchnicznych.  

  

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

Kowala jest typową gminą rolniczą, gdzie grunty rolne stanowią ok. 77,5% jej powierzchni. Gleby 

wykazują umiarkowanie dobrą jakość do produkcji rolniczej.  

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych:   

− klasy II–III – 13,8 % (1 033,5 ha);   

− klasa IV – 34 % (2 538, 7 ha);   

− klasa V i VI - 52 % ( 3 899 ha).  

Na terenie gminy gleby klas I–III stanowią znaczny obszar, zwłaszcza we wschodniej części 

analizowanego obszaru. Należy unikać przeznaczenia na cele nierolnicze tych terenów.  

Rysunek 4 Gleby chronione   
źródło: opracowanie własne na podstawia danych SWDE  
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Najwyższą wartość użytkową posiadają gleby brunatne bielicowe kompleksu pszennego dobrego 

oraz pszenno-żytniego. Gleby te w gminie Kowala występują głównie na terenie wsi: Kotarwice, 

Mazowszany, Parznice, Jozefów. Gleby słabe brunatne o małej zawartości składników pokarmowych i 
niskiej pojemności wodnej występują we wsiach: Kowala, Huta Mazowszańska, Romanów, Rożki, Ruda 

Mała, Młodocin Mniejszy, Dąbrówka Zabłotnia, Trablice, Parznice. Gleby te należą głównie do 

kompleksu żytnio – ziemniaczanego słabego. Najsłabsze gleby na terenie gminy to ubogie w składniki 
pokarmowe gleby brunatne wytworzone z piasków luźnych, należące do kompleksu żytniego bardzo 

słabego i VI klasy bonitacyjnej. W dolinie Oronki oraz lokalnych zagłębieniach występują gleby 

hydrogeniczne, wykorzystywane głównie pod trwałe użytki zielone.  

Na terenie gminy Kowala występują następujące rodzaje kompleksów glebowo-rolniczych:  

− pszenny dobry i pszenno-żytni (gleby brunatne i bielicowe);  

− żytni słaby (gleby brunatne o małej zawartości składników pokarmowych i niskiej pojemności 
wodnej);  

− żytni bardzo słaby (gleby brunatne wytworzone na piaskach luźnych).  

Leśna przestrzeń produkcyjna  

Lesistość gminy Kowala wynosi zaledwie 9,1%. Największe kompleksy leśne występują w rejonie 
miejscowości Kowala, Rożki, Romanów, Kosów Większy, Huta Mazowszańska. W północnej części 

gminy lasów praktycznie nie ma, ze względu na większą koncentrację struktur osadniczych. Część 
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obszarów leśnych to tereny szczególnie chronione (tzw. lasy ochronne), gdyż znajdują się w odległości 

mniejszej niż 10 km od miasta liczącego powyżej 50 tys. mieszkańców (Radom). Wśród lasów 
ochronnych gminy Kowala wyróżnia się:  

• lasy wokół miast – w miejscowości Huta Mazowszańska i Bardzice;  

• lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu – w miejscowości Kosów 

Większy, Kowala oraz Rożki;  

• lasy wodochronne – w miejscowości Rożki oraz Kowala.  

4. Stan sanitarny  

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najistotniejsze znaczenie mają zanieczyszczenia wody pitnej 
oraz zanieczyszczenia powietrza. Podobnie jest w przypadku ekosystemów – podstawowe znaczenie 

dla ich prawidłowego funkcjonowania mają zanieczyszczenia powietrza lub zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, wpływające na procesy życiowe roślin i zwierząt, oraz zmieniające stan środowiska, 

takie jak eutrofizacja, powodująca niekorzystne zmiany w ekosystemie wód, zakwaszenie oraz 

uciążliwości powodowane hałasem.  

Powietrze atmosferyczne  

Stan sanitarny powietrza na terenie gminy Kowala kształtowany jest przez źródła punktowe 

(przemysłowe), liniowe (transport), powierzchniowe (niska emisja z lokalnych źródeł grzewczych) oraz 

przez źródła pochodzące z rolnictwa (uprawa i hodowla zwierząt).   

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez 

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 

najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.   

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie mazowieckim 1  wykonaną przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie gmina Kowala znajduje się w zasięgu strefy 

mazowieckiej. Dla większości typów zanieczyszczeń nie stwierdzono przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i docelowych, jednak stężenia zanieczyszczeń zostały przekroczone dla pyłów PM10, 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.   

Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że podstawową przyczyną przekroczeń 

wyżej wymienionych zanieczyszczeń jest niska emisja, wynikająca głównie ze spalania paliw niskiej 

jakości w indywidualnych systemach ogrzewania, jest to jednak problem ogólnopolski. Poza niską 

emisją brak jest istotnych źródeł zanieczyszczeń – na terenie gminy nie ma przemysłowych emitorów 

zanieczyszczeń.   

Ruch komunikacyjny na obszarze gminy stanowi źródło związków szkodliwych dla ludzi i 

środowiska. Przez gminę w północno-zachodniej części przebiega droga ekspresowa S7 i dawna droga 

krajowa nr 7 relacji Warszawa – Kraków o znaczeniu międzynarodowym. Duże obciążenie ruchem w 

gminie mają również trasy biegnące przez środek gminy – drogi wojewódzkie o znaczeniu regionalnym 

nr 733 relacji Wolanów – Skaryszew oraz nr 744 relacji Radom – Starachowice.   

 Wody powierzchniowe    

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 349 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Badania prowadzone przez WIOŚ Warszawa mają na 

celu przede wszystkim dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjalne ekologicznym) i 

stanie chemicznym rzek w województwie, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, w 

                                                           
1 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckiem – Raport za 2017 r., WIOŚ 2018  
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tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Oceny wód dokonano 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 
2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2019, poz. 2149).  

 Monitoring jakości wód płynących w ostatnich latach prowadzony dla rzeki Mlecznej wykazał zły 

stan wód.  

Ponadto obszar gminy znajduje się w zasięgu czterech jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych (JCWP) których ogólny stan ekologiczny określa się jako poniżej dobrego lub słaby, a wody 
te zagrożone są ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Wody podziemne  

Jednostką wyznaczoną do przeprowadzania oceny ilościowego i jakościowego stanu wód 

podziemnych jest jednolita część wód podziemnych (JCWPd). Jednolita część wód podziemnych 

oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub 

zespołu warstw wodonośnych. Wydzielana jest jako zbiorowisko wód podziemnych, występujących w 
warstwie lub warstwach wodonośnych, stanowiących lub mogących stanowić źródło wody do spożycia 

znaczące w zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Podstawowymi kierunkami środowiskowymi w 

odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych jest utrzymanie lub poprawa ich jakości w celu 

zachowania dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.  

Gmina Kowala położona jest w zasięgu 2 JCWPd: nr 86 i 87. JCWPd nr 86 przebiega w 
południowej części gminy Kowala i stanowi zaledwie niewielką część terenu opracowania. Prawie cała 

gmina znajduje się w zasięgu JCWPD nr 87. JCWPd nr 86 zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, jednak zagrożenia te pochodzą spoza terenu gminy Kowala.  

VI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ  
1. Zasoby dziedzictwa kulturowego  

Na terenie gminy Kowala znajduje się 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa mazowieckiego. Są to kościół i dzwonnica w Bardzicach, kościół, dzwonnica i cmentarz 

w Kowali, a także parki podworskie w Kowali i Mazowszanach.   

W gminnej ewidencji zabytków znajdują się 32 obiekty, w tym te ujęte w rejestrze zabytków 

nieruchomych województwa mazowieckiego, oraz 2 obiekty do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków 
(pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Są to głównie obiekty 

sakralne m.in. kościoły, dzwonnice, kapliczki i krzyże. Występują także nieliczne obiekty świeckie takie 

jak domy, spichlerz i parki.  

W gminie zewidencjonowano również 12 miejsc pamięci narodowej w miejscowościach Rożki 

(stacja PKP), Kosów (las), Bardzice (cmentarz) i Kowala (cmentarz i park). Obejmują one płyty, groby, 

mogiły, obeliski i krzyże.  

Tabela 1 Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków  
źródło: Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowala na lata 2018-2021  

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego  oraz 

ujęte w gminnej ewidencji zabytków  

Lp.  Miejscowość  Nazwa obiektu  Nr wpisu do rejestru  
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1.  Bardzice  Kościół drewniany, 3 ćw. XVIII w.,  dz. 

ew. nr 1019/1  
176/A z 18.06.1982  

2.  Bardzice  Dzwonnica drewniana, 3 ćw. XVIII w.,  dz. 

ew. nr 1019/1  
90/A z 30.05.1972, 27/A z 

25.04.1980  

3.  Kowala   Kościół murowany, 1796-1806,  dz. 

ew. nr 2548  
455/A/57 z 28.10.1957, 389/A/67 z 

21.06.1967, 78/A z 10.03.1981  

4.  Kowala  Dzwonnica murowana, pocz. XIX w.,  dz. 

ew. nr 2548  
455/A/57 z 28.10.1957, 389/A/67 z 

21.06.1967, 78/A z 10.03.1981  

5.  Kowala  Cmentarz przykościelny, pocz. XIX w.,  dz. 

ew. nr 2548, 2545/1  
466/A z 5.11.1991  

6.  Kowala  Park podworski, 1 ćw. XX w.,  dz. 

ew. nr 2035/11  
764 z 18.12.1957  

7.  Mazowszany  Park podworski, 1 ćw. XX w.,  dz. 

ew. nr 146/1  
753 z 19.12.1957  

Pozostałe obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków  

Lp.  Miejscowość  Nazwa obiektu  

8.  Bardzice  Brama drewniana, 3 ćw. XX w., dz. ew. nr 1029/3  

9.  Bardzice  Drewniane ogrodzenie kościoła wraz z kapliczkami, 3 ćw. XX w.,  dz. 

ew. nr 1019/1,  1122/3, 1031/2, 1030/2, 1029/3  

10.  Bardzice  Drewniane rzeźby i kapliczki na terenie wokół kościoła, 2 poł. XX w.,  dz. 

ew. nr 1019/1,  1122/3, 1031/2, 1030/2, 1029/3  

11.  Bardzice  Krzyż na cokole, 1901 r., dz. ew. nr 1111, 1119  

12.  Bardzice-Kolonia  Krzyż na cokole, 1931 r., dz. ew. nr 943  

13.  Bukowiec  Kapliczka domkowa, murowana, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 605  

14.  Grabina  Kapliczka w formie krzyża na cokole, 1939 r., dz. ew. nr 137  

15.  Grabina  Dom drewniany, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 272  

16.  Grabina  Dom drewniany, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 317  

17.  Huta  
Mazowszańska  

Kapliczka w formie krzyża na cokole, 1946 r., dz. ew. nr 382/1  

18.  Józefów  Kapliczka w formie krzyża na cokole, 1902 r., dz. ew. nr 10  

19.  Józefów  Kapliczka w formie krzyża na cokole, 1935 r., dz. ew. nr 40  

20.  Kosów  Park podworski, XIX/XX w., dz. ew. nr 80/7  

21.  Kosów  Spichlerz murowany, XIX/XX w., dz. ew. nr 80/5  

22.  Kosów  Kapliczka murowana segmentowa, I poł. XX w. , dz. ew. nr 17/10  

23.  Kowala   Brama kościelna, pocz. XIX w., dz. ew. nr 2548  

24.  Kowala  Ogrodzenie kościelne, murowane, pocz. XIX w., dz. ew. nr 2548  

25.  Kowala  Figura Matki Boskiej, XVIII w., dz. ew. nr 2035/11  

26.  Kowala  Kapliczka murowana, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 2694  

27.  Kowala  Plebania murowana, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 2539/1  

28.  Mazowszany  Figura Matki Boskiej, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 115/11  

29.  Parznice  Kapliczka murowana, pocz. XIX w., dz. ew. nr 243  

30.  Różki   Kapliczka segmentowa, 1925 r., dz. ew. nr 108  

31.  Ruda Mała   Krzyż na cokole, 1909 r., dz. ew. nr 247  

32.  Ruda Mała   Dom drewniany, 1 ćw. XX w., dz. ew. nr 133, 440  
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  Pozostałe obiekty do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków  

Lp.  Miejscowość   Nazwa obiektu  

33.  Mazowszany   Kapliczka wnękowa, 1 poł. XX w., dz. ew. nr 134/3  

34.  Parznice   Murowana kapliczka słupowa, 1 poł. XIX w., dz. ew. nr 525/1  

  

2. Zasoby archeologiczne  

W granicach administracyjnych gminy Kowala w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski 

zewidencjonowano łącznie 51 zabytków archeologicznych.   

Zabytki archeologiczne na terenie gminy cechują się zróżnicowanym charakterem i czasem 

powstania. Rozmieszczone są głównie w środkowo-zachodniej i południowo-zachodniej części gminy 

(w obrębach Kowala i Dąbrówka Zabłotnia) oraz w północno-wschodniej części gminy (w obrębach 

Huta Mazowszańska i Trablice).  

Tabela 2 Wykaz zabytków archeologicznych  
źródło: Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 

Delegatura w Radomiu  

Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego oraz 

ujęte w gminnej ewidencji zabytków  

Lp.  
Numer 

AZP  

Miejscowość i numer 

stanowiska w 

miejscowości  
Nazwa  Nr wpisu do rejestru  

1.  76-67/1  Kowala Stępocina 1  
Stanowisko archeologiczne – 

grodzisko stożkowate  
332/2012 z 13.04.2012  

Pozostałe zabytki archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków  

Lp.  
Numer 

AZP  

Miejscowość i numer 

stanowiska w 

miejscowości  
Nazwa  

2.  75-67/8  Augustów 1  Stanowisko archeologiczne – punkt osadniczy  

3.  76-68/16  Bardzice 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

4.  76-67/12  Dabrówka Zabłotnia 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

5.  76-67/13  Dabrówka Zabłotnia 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

6.  75-68/41  Huta Mazowszańska 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

7.  75-68/42  Huta Mazowszańska 2  Stanowisko archeologiczne – 1) punkt osadniczy, 2) punkt osadniczy  

8.  75-68/43  Huta Mazowszańska 3  
Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) punkt 

osadniczy, 3) osada  

9.  75-68/44  Huta Mazowszańska 4  Stanowisko archeologiczne – punkt osadniczy  

10.  75-67/9  Kowala Kolonia 1  Stanowisko archeologiczne – 1) osada, 2) osada, 3) osada  

11.  75-67/10  Kowala Kolonia 2  Stanowisko archeologiczne – osada  

12.  75-67/11  Kowala Kolonia 3  Stanowisko archeologiczne – 1) osada, 2) osada, 3) osada  

13.  75-67/12  Kowala Kolonia 4  Stanowisko archeologiczne – osada  

14.  76-67/2  Kowala Stępocina 2  Stanowisko archeologiczne – 1) pracownia krzemieniarska, 2) osada  

15.  76-67/3  Kowala Stępocina 3  
Stanowisko archeologiczne – 1) pracownia krzemieniarska, 2) punkt 

osadniczy  

16.  76-67/4  Kowala Stępocina 4  Stanowisko archeologiczne – osada  
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17.  76-67/5  Kowala Stępocina 5  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

18.  76-67/6  Kowala Stępocina 6  Stanowisko archeologiczne – pracownia krzemieniarska  

19.  76-67/7  Kowala Stępocina 7  Stanowisko archeologiczne – 1) pracownia krzemieniarska, 2) osada  

20.  76-67/8  Kowala Stępocina 8  Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) osada, 3) osada  

21.  76-67/29  Maliszów 1  Stanowisko archeologiczne – pracownia krzemieniarska  

22.  76-67/30  Maliszów 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

23.  75-67/13  Mazowszany 1  Stanowisko archeologiczne – 1) osada, 2) osada, 3) osada  

24.  75-67/14  Mazowszany 2  Stanowisko archeologiczne – 2) punkt osadniczy, 2 osada  

25.  75-66/1  
Młodocin Mniejszy 

1(2)  
Stanowisko archeologiczne – 1) znalezisko luźne, 2) cmentarzysko  

26.  76-66/12  
Młodocin Mniejszy 

2(1)  
Stanowisko archeologiczne – pracownia krzemieniarska  

27.  76-67/16  Parznice 1  
Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) punkt 

osadniczy, 3) osada  

28.  76-67/46  Podgórze 1  Stanowisko archeologiczne – punkt osadniczy  

29.  76-67/47  Podgórze 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

30.  76-67/14  Różki 1  Stanowisko archeologiczne – znalezisko luźne  

31.  76-68/25  Różki 2  Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa  

32.  76-67/27  Ruda Mała 1  Stanowisko archeologiczne – pracownia krzemieniarska  

33.  76-67/28  Ruda Mała 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

34.  75-68/76  Trablice 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

35.  75-68/77  Trablice 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

36.  75-68/78  Trablice 3  Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) punkt osadniczy  

37.  75-67/16  Kolonia Trablice 1  Stanowisko archeologiczne – osada  

38.  75-67/17  Kolonia Trablice 2  Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) punkt osadniczy  

39.  75-67/18  Kolonia Trablice 3  Stanowisko archeologiczne – osada  

40.  75-67/19  Kolonia Trablice 4  Stanowisko archeologiczne – osada  

41.  76-67/17  Walentynów 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

42.  76-67/9  Załawie 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

43.  76-67/10  Załawie 2  Stanowisko archeologiczne – pracownia krzemieniarska  

44.  76-67/11  Załawie 3  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

45.  75-68/34  Zenonów 1  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

46.  75-68/35  Zenonów 2  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

47.  75-68/36  Zenonów 3  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

48.  75-68/37  Zenonów 4  
Stanowisko archeologiczne – 1) ślad obozowiska, 2) punkt 

osadniczy, 3) osada  

49.  75-68/38  Zenonów 5  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

50.  75-68/39  Zenonów 6  
Stanowisko archeologiczne – 1) punkt osadniczy, 2) punkt osadniczy, 

3) punkt osadniczy  

51.  75-68/40  Zenonów 7  Stanowisko archeologiczne – ślad obozowiska  

  

3. Dobra kultury współczesnej  

Na terenie gminy nie znajdują się obiekty mogące zaliczać się do dóbr kultury współczesnej.   
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VII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMEDNACJI I WNIOSKÓW 

ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA 

PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW 

PRIORYTETOWYCH  

Dla województwa mazowieckiego nie został przeprowadzony audyt krajobrazowy oraz nie 

wyznaczono granic krajobrazów priorytetowych.  

  

  

VIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU SFERY 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  

1. Infrastruktura społeczna  

Administracja publiczna  

Realizacją spraw publicznych o znaczeniu lokalnym w gminie Kowala, w tym działalnością 

usługową w zakresie gospodarki komunalnej, zajmuje się Urząd Gminy, zlokalizowany w Kowali. Na 

terenie gminy brak jest obiektów administracji publicznej o zasięgu ponadgminnym. Oświata  

Sieć placówek oświatowych w gminie Kowala tworzy:  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach;  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach;  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali;  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach – Kolonii;  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach;  

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym;  

− Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Kowali;  

− dwa Niepubliczne Przedszkola w Kotarwicach i Parznicach;  

− cztery Niepubliczne Punkty Przedszkolne w Bardzicach, Młodocinie, Mazowszanach i Trablicach.  

Przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. W ostatnich latach 

liczba dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół utrzymywała się na stabilnym poziomie. 
W związku z reformą edukacji funkcjonujące w gminie Kowala gimnazjum w Parznicach przekształcono 

w szkołę podstawową. W związku z powyższym w ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby 

uczniów w gimnazjum i wzrost w szkołach podstawowych.  

Tabela 3 Liczba osób uczęszczających do placówek oświatowych  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

Rok  Przedszkola   Szkoły podstawowe  Gimnazja  

2012   329  824  329  

2013   328  806  352  

2014   390  821  348  

2015   370  857  362  
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2016   364  803  338  

2017   344  953  219  

2018   361  1070  102  

W miejscowości Kowala działa Gminna Biblioteka Publiczna. Na terenie gminy funkcjonują 
również trzy świetlice środowiskowe: w Kowali („Szansa”), w Trablicach („Słoneczko”) i w Kosowie. 

Najbliższe placówki umożliwiające kształcenie na poziomie ponadpodstawowym zlokalizowane są w 

Radomiu.   

Policja  

Na terenie gminy funkcjonuje Posterunek Policji w Kowali. Gmina znajduje się w rejonie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Z punktu widzenia planowania przestrzennego nie przewiduje 

się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem Policji.  

Straż Pożarna  

W gminie Kowala działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Bardzice, Kosów, Kowala, 

Ruda Mała). Jednostka w Rudzie Małej należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).  

Gmina Kowala znajduje się w rejonie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Radomiu. Posiadany przez Straż Pożarną sprzęt i wyposażenie zapewnia bezpieczeństwo powiatu w 

zakresie zagrożenia pożarami i klęskami żywiołowymi.  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  

W Kowali swoją siedzibę ma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zapewnia on 
podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy. W Kowali działa również apteka. Najbliższe 

placówki szpitalne zlokalizowane są w Radomiu – szpital miejski i szpital wojewódzki.  

Ponadto w gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Głównym 

zadaniem jednostki jest pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.   

Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy GOPS w ostatnich latach spada. W 2012 
r. z pomocy korzystało 405 gospodarstw (1 307 osób), w 2017 r. liczba ta wyniosła 282 gospodarstwa 

(809 osób). W ramach wsparcia finansowego przyznawane są świadczenia pieniężne: zasiłki, zapomogi 

i świadczenia opiekuńcze.   

2. Działalność gospodarcza  

W ostatnich latach na terenie gminy Kowala zauważalny jest wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych sektora prywatnego, na co wpływ ma aktywność gospodarcza mieszkańców. W 
porównaniu z 2012 r. w 2018 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wg rejestru 

REGON o 186 (z 787 do 973 podmiotów). W 2018 r. ponad 98% wszystkich zarejestrowanych 
podmiotów stanowiły podmioty sektora prywatnego, zaledwie 12 podmiotów należy do sektora 

publicznego. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie Kowala stanowią 

zaledwie 8,4% podmiotów zlokalizowanych w powiecie radomskim.   

Tabela 4 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg rejestru REGON w 2018 r.  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

jednostka terytorialna   liczba podmiotów ogółem  struktura [%]  sektor publiczny  sektor prywatny   

powiat radomski  11 565  100  273  11 245  

gmina Kowala  973  8,4  12  959  
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Największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych w gminie Kowala przypada na usługi 

– 65%, przemysł i budownictwo stanowi 32% wszystkich podmiotów gospodarczych, a niewielka część 

(3%) to podmioty zajmujące się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.   

Pośród zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarki narodowej przeważają osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W 2018 r. na 973 zarejestrowane podmioty gospodarki 

narodowej, aż 940 to mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające mniej niż 10 pracowników. W gminie 

istnieje tylko 1 przedsiębiorstwo, które zatrudnia więcej niż 50 pracowników.  

Tabela 5 Liczba pracowników w podmiotach gospodarki narodowej wg rejestru REGON w 2018 r.  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

jednostka terytorialna   

liczba podmiotów 

ogółem  
 liczba zatrudnionych pracowników  

1-9  10-49  50-249  250-999  1000 i więcej  

powiat radomski  11 656  11 116  387  56  5  1  

gmina Kowala  973  940  32  1  0  0  

  

Zgodnie z danymi GUS w 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie stanowiła 9,3% 

ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest niewiele niższy niż średnia dla powiatu (10%). Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie wzrosła w 2013 r., po czym obserwuje się ciągły spadek.   

Tabela 6 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

liczba/ rok  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

zarejestrowani bezrobotni   1 159  1 188  1 100  984  839  702  717  

Rolnictwo i leśnictwo  

Gmina Kowala jest obszarem o dominacji użytków rolnych w strukturze zagospodarowania 

(78%). Powierzchnia użytków rolnych w gminie stanowi około 6% powierzchni wszystkich użytków 

rolnych w powiecie radomskim.   

Według spisu rolnego w 2010 r. w gminie Kowala było 1 350 gospodarstw rolnych, z których 1 

137 uzyskiwało dochód z działalności rolniczej. Przeważały gospodarstwa małe (od 1 do 5 ha) – 741, co 

stanowi ok. 55% wszystkich gospodarstw. Najmniejsze gospodarstwa rolne (do 1 ha) stanowiły ok. 30% 
struktury gospodarstw. Najmniejszą grupą były gospodarstwa duże (powyżej 5 ha), których w 2010 r. 

było 204 (15% ogółu).  

Gmina Kowala charakteryzuje się lesistością na poziomie 9,1%. Jest to udział lasów w strukturze 

zagospodarowania znacznie niższy niż w powiecie radomskim (26,8%), niż średnia dla województwa 

(23,4%) i kraju (29,6%). W gminie ponad 22% lasów (ok. 153 ha) stanowi własność Skarbu Państwa. 

Zarządza nimi Nadleśnictwo Radom, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Radomiu. Większość lasów (ok. 519 ha) pozostaje w rękach prywatnych. Największe kompleksy leśne 

występują w obrębach Kosów Większy, Rożki, Kowala, Huta Mazowszańska i na pograniczu obrębów 

Romanów i Bardzice.  

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, 
zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

związanej z pozyskiwaniem drewna. Ze względu na położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie 

Radomia wszystkie lasy posiadają status lasów ochronnych.  

3. Kultura i sport  

Rozpowszechnianiem kultury w gminie zajmuje się Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 

Gminy Kowala. Działalność kulturalną prowadzą lokalne placówki oświatowe, świetlice środowiskowe 
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i Gminna Biblioteka Publiczna, które realizują szereg projektów i programów kulturowych, biorą 

również udział w licznych akcjach edukacyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali jest 
samodzielną instytucją kultury, posiada 3 filie: w Bardzicach, Młodocinie Mniejszym i Parznicach. 

Księgozbiór biblioteki wynosi 24 551 woluminów, a liczba czytelników utrzymuje się na poziomie ok. 1 

400 osób rocznie. Ponadto w Kowali funkcjonuje klub seniora, oferujący różnorodne formy aktywizacji 

społecznej osób starszych.  

W Kowali, Parznicach i Mazowszanach funkcjonują hale sportowe przy budynkach szkół 

podstawowych. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są boiska: wielofunkcyjne przy świetlicy w 
Kosowie i przy szkole w Bardzicach, „Orlik” w Mazowszanach oraz infrastruktura sportoworekreacyjna 

w Kowali – boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą 

koncertową. Na terenie gminy funkcjonują m.in. Gminny Klub Sportowy „ZORZA” Kowala (piłka nożna), 
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „LUKS KOWALA” z siedzibą w szkole podstawowej w Parznicach 

(tenis stołowy) oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUDO KOWALA”.  

Do cyklicznych wydarzeń sportowych odbywających się w gminie Kowala można zaliczyć m.in. 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży, Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Przechodni 
Wójta Gminy Kowala, Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar Wójta Gminy Kowala pod 

Patronatem Starosty Radomskiego, Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców, Gminny 

Turniej Tenisa Stołowego.  

Gmina z myślą o potrzebach najmłodszych mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu 
zrealizowała place zabaw w Hucie Mazowszańskiej i Rożkach, przy świetlicach wiejskich w Kosowie i 

Rudzie Małej oraz przy szkołach podstawowych w Bardzicach, Kowali, Mazowszanach, Młodocinie 

Mniejszym i Kończycach-Kolonii.  

W gminie Kowala nie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury. Gmina powinna podejmować 

działania zmierzające do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w dziedzinach życia społecznego z 

zakresu kultury i sportu. Osiągnąć to można między innymi wzbogacając obecną ofertę w kierunku 

potrzeb różnych grup wiekowych oraz łącząc działalność instytucji kulturalnych z innymi rodzajami 

aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki. Mieszkańcy gminy 

Kowala z usług wyższego rzędu (np. teatry, muzea, wystawy) korzystają poza jej granicami, głównie w 
Radomiu, Kielcach i Warszawie.  

4. Turystyka  

Gmina Kowala posiada dobre warunki dla rozwoju turystyki wypoczynkowej. Zachowane 
dziedzictwo kulturowe, bogata historia, korzystne położenie oraz walory krajoznawcze z zachowanymi 

naturalnymi krajobrazami stanowią dobre warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku oraz 

rekreacji, w tym wypoczynku weekendowego dla mieszkańców Radomia.  

Przez południowo-zachodnią część gminy prowadzi żółty szlak pieszy PTTK Orońsko – Orońsko 

(w rejonie rzeki Oronki, przez Dąbrówkę Zabłotnią, Kowalę i Rożki). Przez obszar gminy przebiegają 

również szlaki rowerowe: czerwony „Trakt okrężny” Wierzbica – Wierzbica (przez Rożki, Kowalę, 

Kotarwice, Mazowszany i Hutę Mazowszańską), zielony „Trakt główny” Niedarczów – Radom 

Krychnowice (przez Ludwinów, Kowalę i Parznice), czarny „Trakt północ-południe” Mirów – Sołtyków 

(wschodnim skrajem gminy przez Hutę Mazowszańską, Bardzice i Grabinę), niebieski „Błękitny trakt” 

Radom Cudnów – Ruda Wielka (południowo-wschodnim skrajem gminy przez Bardzice i Grabinę).  

Bazę noclegową i gastronomiczną stanowi Zajazd Rybacki Złoty Karpik w Kosowie oraz Centrum 

Konferencyjno-Rozrywkowe Chełmiński w Kowali-Kolonii, a także Dwór u Antoniego zlokalizowany 

bezpośrednio przy granicy z gminą Kowala (w gminie Orońsko). Brak jest punktów informacji 
turystycznej.  
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IX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA  

1. Zagrożenie hałasem  

Klimat akustyczny w istotny sposób wpływa na warunki bytowania i zdrowie człowieka oraz 

warunki życia zwierząt. Hałas stanowi jedno z istotnych zanieczyszczeń środowiska, które w związku z 

ciągłym rozwojem komunikacji, wzrastającym uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją stale 
wzrasta. Dopuszczalne poziomy hałasu są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r., poz. 112).  

Klimat akustyczny na terenie gminy warunkują takie czynniki jak natężenie ruchu i jakość sieci 

drogowej, w mniejszym stopniu – ilość i zagęszczenie zabudowy, występowanie małych zakładów 

rzemieślniczych, koncentracja usług turystycznych.   

Głównym źródłem hałasu w gminie jest komunikacja drogowa. Największe zagrożenie pod 
względem hałasu stanowi droga ekspresowa S7 oraz dawna droga krajowa nr 7 relacji Warszawa – 

Kraków o znaczeniu międzynarodowym, które biegną w północno-zachodniej części gminy. Średni 

Dobowy Ruch Roczny (SDRR) na drodze nr 7 biegnącej przez gminę wynosił 17295 pojazdów na dobę 

(GDDKiA, 2015). Duże obciążenie ruchem w gminie mają również trasy biegnące przez środek gminy – 

drogi wojewódzkie o znaczeniu regionalnym nr 733 relacji Wolanów – Skaryszew, dla której SDRR 

wynosił odpowiednio od 528 do 1026 pojazdów na dobę oraz nr 744 relacji Radom – Starachowice, dla 

której SDRR wynosił od 2553 do 8114 pojazdów na dobę (GDDKiA, 2015). Emitorem hałasu mogą być 

również linie kolejowe przebiegające przez gminę (linia nr 8 relacji Kraków – Warszawa Zachodnia oraz 

nr 22 relacji Tomaszów Mazowiecki – Radom).  

Miejscowościami narażonymi na hałas komunikacyjny są przede wszystkim miejscowości 

Młodocin Mniejszy, Kończyce-Kolonia, Zabierzów, Błonie, Kosów Większy, Augustów, Kowala, Parznice, 

Mazowszany, Trablice oraz Maliszów.  

2. Promieniowanie elektromagnetyczne  

Na terenie gminy w ostatnich latach nie przeprowadzano badań poziomów pól 

elektromagnetycznych. W granicach administracyjnych gminy znajdują się przesyłowe linie 
elektroenergetyczne najwyższego napięcia (220 kV) i wysokiego napięcia (110 kV), stacja 

elektroenergetyczna 220/110 kV oraz sieć dystrybucyjna oparta liniach średniego i niskiego napięcia. 

Ponadto w miejscowościach Kowala, Maliszów, Młodocin Mniejszy, Zabierzów i Huta Mazowszańska 

zlokalizowane są istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej.  

Sposób zagospodarowania terenów pod liniami elektroenergetycznymi i w ich pobliżu, a także w 

sąsiedztwie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, musi uwzględniać wymogi 

określone w przepisach odrębnych, w tym m.in.:  

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883),  

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

wartości hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).  

3. Zagrożenie powodziowe  
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Teren gminy Kowala nie jest narażony na występowanie powodzi, nie wskazano w jego granicach 

występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią ani innych obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo występowania powodzi. 4. Zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych  

Gmina Kowala położona jest na terenach nizinnych, gdzie rzeźba terenu nie jest zbytnio 

urozmaicona. Nie występują tu duże różnice w wysokościach terenu ani strome spadki, dlatego też na 

terenie gminy nie występują obszary zagrożone zjawiskiem osuwania się mas ziemnych.  

5. Zakłady stwarzające ryzyko poważnej awarii  

Na terenie gminy Kowala oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane żadne 

zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

6. Transport tranzytowy  

Problemem sieci transportowej gminy było prowadzenie przez tereny zurbanizowane 

intensywnego ruchu kołowego na drodze krajowej nr 7 (będącej źródłem zanieczyszczenia powietrza, 

hałasu i drgań), jednak ruch tranzytowy został przeniesiony na drogę ekspresową S7, której fragment 

zlokalizowany jest w gminie Kowala (wśród terenów rolnych i leśnych).  

X. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

ROZWOJU GMINY  

1. Wnioski złożone do zmiany studium  

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, ogłoszono termin, w którym można było składać 

wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala.   

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania studium wpłynęło 71 wniosków (dotyczących 12 

obrębów).   

Tabela 7 Wnioski złożone do studium w ustawowym terminie wg obrębów  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kowala  

 

Obręb  Liczba wniosków  

Augustów  1  

Bardzice  0  

Błonie  0  

Dąbrówka Zabłotnia  2  

Grabina  1  

Huta Mazowszańska  8  

Kolonia Kończyce  0  

Kosów Mniejszy  0  

Kosów Większy  1  

Kotarwice  1  

Kowala  2  
 

 

Obręb  Liczba wniosków  

Ludwinów  0  

Maliszów  0  

Mazowszany  7  

Młodocin Mniejszy  5  

Parznice  9  

Romanów  2  

Rożki  0  

Ruda Mała  0  

Trablice  32  

Zabierzów  0  
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Ponadto, do Urzędu Gminy wpływały również wnioski o sporządzenie zmiany planu miejscowego 

lub studium, składane poza ustawowym terminem, które także zostały wzięte pod uwagę podczas 

opracowania dokumentu. Łącznie przeanalizowano 278 wniosków.  

Zdecydowanie najwięcej wniosków wpłynęło w miejscowościach Trablice i Huta Mazowszańska 

(odpowiednio 82 i 72). Ponadto wiele wniosków dotyczyło obrębów Parznice (35), Mazowszany (29) i 

Kotarwice (15). Wszystkie te miejscowości zlokalizowane są w północno-wschodniej części gminy, w 

sąsiedztwie Radomia, objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a ruch budowlany na ich terenie jest intensywny. Większość wniosków dotyczy 
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej. Ich uwzględnienie powodowało będzie konieczność 

zmiany obowiązującego planu miejscowego, a przy lokalizacji nowych terenów budowlanych konieczne 

jest zapewnienie ich właściwej obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.  

Rysunek 5 Wnioski do studium  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kowala  

  

2. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  

Na kierunki rozwoju gminy wpływają zróżnicowane czynniki zewnętrzne (stanowiące powiązania 

krajowe, regionalne i ponadregionalne), jak i wewnętrzne (aspekty ekonomiczne, społeczne oraz 
środowiskowe). Szczegółowe ich przeanalizowanie stanowi zatem niezbędną podstawę kształtowania 

potrzeb i możliwości rozwoju gminy, związanych z poziomem jej rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz uwarunkowaniami środowiskowymi.  
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Gmina Kowala jest gminą typowo rolniczą, której powierzchnię w 78% zajmują użytki rolne. Wg 

danych na 2014 r. wskaźnik lesistości w gminie był równy 9,1%. Obszar zurbanizowany wynosi około 
7,23% powierzchni gminy. W poszczególnych miejscowościach dominuje zabudowa jednorodzinna, a 

także zabudowa zagrodowa, która najczęściej tworzy zwarte pierzeje wzdłuż głównych tras 

komunikacyjnych.   

Gmina Kowala położona jest w województwie mazowieckim, w centralnej części powiatu 

radomskiego. Kowala leży bezpośrednio przy ważnym ośrodku miejskim, którym jest Radom. Trzon 

układu komunikacyjnego stanowią drogi wojewódzkie nr 733, 744 oraz droga krajowa nr 7.  

Na terenie gminy obecnie obowiązuje jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
który pokrywa w całości 8 obrębów, tj. 46,7% powierzchni gminy. W planie określono szczegółowo 

zasady w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenów o 

poszczególnych funkcjach. Przeprowadzona analiza przeznaczeń terenów wykazuje, że polityka 

przestrzenna gminy w dużej mierze jest zgodna potencjałem rozwojowym wynikającym z 

uwarunkowań oraz zapotrzebowaniem mieszkańców. Plan miejscowy został przyjęty w 2011 r. W 

pozostałej części gminy wydaje się około 80–100 decyzji o warunkach zabudowy rocznie. Oznacza to, 

że zabudowa nowych obszarów przebiega w stosunkowo szybkim tempie.  

Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową o łącznej długości 124,4 km. Według 

danych GUS na koniec 2017 r. ok. 97,6% mieszkańców gminy miało dostęp do bieżącej wody. Na terenie 

gminy brak jest sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie ścieków następuje do indywidualnych 
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie 

gminy występuje rozdzielcza sieć gazowa o łącznej długości 28,6 km, z której korzysta 12,9% 
mieszkańców. Ze względów środowiskowych, jak i ekonomicznych, uzasadnione jest uzupełnienie 

istniejącej zabudowy o nowe tereny budowlane, wykorzystujące istniejącą infrastrukturę drogową i 

techniczną. W przypadku, gdy tereny budowlane nie posiadają niezbędnej infrastruktury, 

zdecydowanie łatwiej wyposażyć dane tereny, w przypadku zwartych kompleksów zabudowy niż w 

przypadku terenów rozproszonych.  

Na obszarze gminy w 2018 r. zarejestrowane były 973 podmioty gospodarcze, wśród których 

przeważającą większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (940 podmiotów). 
32 podmioty zatrudniały do 49 osób, a jeden podmiot między 50 a 249 pracowników. Według podziału 

wg sekcji PKD w 2018 ponad 31,7% stanowiły przedsiębiorstwa z sektora przemysłu i budownictwa, a 
65,6% przedsiębiorstwa z sektora usług. Istotną kwestią podnoszącą atrakcyjność inwestycyjną gminy 

jest umiejscowienie w pobliżu Radomia oraz dobra dostępność komunikacyjna.  

Możliwości finansowe gminy określane są corocznie i przyjmowane uchwałą ustanawiającą 

budżet gminy na bieżący rok. W budżecie określa się dochód gminy, jego źródła, a także planowane 
wydatki. Dochód budżetu gminy Kowala, według danych GUS, w 2008 r. był równy 24 031 777,21 zł, z 

czego 6 820 619,86 zł stanowiło dochód własny. Biorąc pod uwagę sumę dochodu budżetu gminy w 

2017 r., która wynosiła 49 919 600,72 zł, w tym dochód własny – 15 335 980,61 zł, widoczny jest 
znaczny wzrost dochodów gminy. Analiza źródeł dochodu budżetu gminy Kowala wykazała m.in. wzrost 

dochodów z podatku od nieruchomości. W 2008 r. suma dochodów z tytułu tego podatku kształtowała 

się na poziomie 1 481 537,03 zł, zaś w 2017 r. suma ta wynosiła 2 707 404,66 zł. Duży wzrost dotyczy 
również podatku od środków transportowych, z którego dochodu w analogicznym okresie wzrosły z 

463 373,10 zł do 1 243 629,04 zł. Widoczny wzrost wartości odzwierciedla przyrost zainwestowanych 
terenów na obszarze gminy, a także warunkuje dalsze możliwości rozwoju dając większe możliwości 

finansowania inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, wspomagających przyszłe procesy 

inwestycyjne.  

Uwarunkowania środowiskowe są istotnym czynnikiem, wpływającym na kształt oraz przyszłe 
możliwości rozwoju przestrzennego gminy. Na podstawie analizy uwarunkowań przyrodniczych gminy 

można stwierdzić, które tereny należy wykluczyć z obszaru predysponowanego do sytuowania nowej 
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zabudowy. Należy ograniczyć rozpraszanie zabudowy, a grunty gleb bardzo dobrych i dobrych powinny 

podlegać ochronie. Gleby klas I-III pod użytkami rolnymi stanowią ok. 13,9% powierzchni gminy Kowala. 
Większe kompleksy leśne stanowią naturalną barierę dla rozwoju przestrzennego poszczególnych 

obrębów. Wschodnia część gminy położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-

Makowiec. Oprócz tego występują 2 użytki ekologiczne (w miejscowości Rożki) oraz jeden pomnik 

przyrody (Kotarwice). Na terenie gminy Kowala występuje 9 złóż kopalin, są to kruszywa naturalne oraz 

surowce ilaste. Poza wymienionymi aspektami, wynikającymi ze względów środowiskowych, nie 

wskazuje się większych ograniczeń wpływających na możliwość realizacji zabudowy.  

Niezbędną infrastrukturę społeczną na terenie gminy Kowala stanowią usługi oświaty i ochrony 

zdrowia. W miejscowości gminnej funkcjonuje apteka oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej. Gmina posiada 6 szkół podstawowych (Parznice, Kowala, Młodocin Mniejszy, 
Mazowszany, Kończyce-Kolonia, Bardzice) oraz jedno przedszkole (Kowala). Ponadto funkcjonuje 6 

przedszkoli niepublicznych.  

W roku szkolnym 2017/2018 w punktach przedszkolnych przebywało 168 dzieci, do szkół 

podstawowych uczęszczało 1 070 uczniów. W porównaniu z latami ubiegłymi liczba uczniów uległa 
zmianom, wzrasta liczba dzieci w przedszkolach oraz szkołach. Należy stwierdzić, że obecna oferta 

edukacyjna gminy spełnia zapotrzebowanie mieszkańców, niemniej jednak w miarę postępujących 
zmian struktury demograficznej ludności konieczne będzie dostosowanie liczby miejsc dla uczniów w 

ww. placówkach.  

Sytuację społeczną w gminie określa również stan bezrobocia. Według danych GUS w 2018 r. 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,3% i był 
nieznacznie niższy od wskaźnika dla powiatu radomskiego, który wynosił 10,0%. W okresie lat 2008 – 

2013 stopa bezrobocia wahała się w granicach 14,3% – 16,0%. W 2013 r. osiągnęła maksymalny 

poziom, w kolejnych latach liczba bezrobotnych zmniejszyła się. Najniższą stopę bezrobocia 

odnotowano w 2017 r., wynosiła ona wówczas 9,2%.  

3. Demografia i prognozy demograficzne  

Prognozowanie demograficzne jest jednym z elementów planowania potrzeb i możliwości 

rozwoju gminy w kontekście realizacji zadań publicznych dotyczących zaspokajania potrzeb lokalnej 

społeczności. Ocena aktualnej sytuacji demograficznej oraz prognoza przyszłego stanu i struktury 

ludności w granicach gminy Kowala daje podstawę do określania potrzeb mieszkaniowych, a co za tym 

idzie potrzeb rozwoju nowej infrastruktury technicznej i społecznej w gminie.  

Na potrzeby projektu zmiany Studium prognoza obejmuje zmiany liczby ludności w gminie na 

okres do 30 lat. Analizę sytuacji demograficznej oparto na wskaźnikach dotyczących gminy Kowala, 

zgodnie z danymi GUS wg stanu na koniec 2018 r.  

Stan i dynamika zmian ludności gminy  

Liczba ludności gminy według faktycznego miejsca zamieszkania w końcu 2018 r. wynosiła 12 

180 osób. Od wielu lat obserwowany jest systematyczny wzrost liczby ludności gminy. W 1995 r. na 
terenie gminy Kowala mieszkało 9 428 osób.  

Tabela 8 Zmiany liczby ludności w latach 2008–2018 według faktycznego miejsca zamieszkania  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

rok  liczba ludności  
przyrost 

bezwzględny  
tempo zmian [%]  

tempo zmian  
w stosunku do roku 

bazowego (2008) [%]  

2008  10 985  x  x  x  
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2009  11 134  149  1,36  101,36  

2010  11 448  314  2,82  104,21  

2011  11 554  106  0,93  105,18  

2012  11 679  125  1,08  106,32  

2013  11 845  166  1,42  107,83  

2014  11 891  46  0,39  108,25  

2015  11 939  48  0,40  108,68  

2016  12 035  96  0,80  109,56  

2017  12 093  58  0,48  110,09  

2018  12 180  87  0,72  110,88  

Wykres 2 Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 1995–2018  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

 

Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej pozwala na określenie rocznego tempa zmian liczby 

ludności w gminie. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2018 r. gmina Kowala charakteryzuje się dodatnim 
przyrostem bezwzględnym. Średnie roczne tempo zmian wynosi 1,07%. Największy przyrost 

bezwzględny (314), a tym samym największe tempo wzrostu, odnotowano w 2010 r. W ostatnich latach 

(od 2014 r.) tempo wzrostu liczby ludności jest wolniejsze i oscyluje w granicach 0,4% – 0,8%.  

Ruch naturalny ludności  

Ruch naturalny obejmuje szereg zjawisk, które skutkują zmianą w stanie ilościowym oraz 

strukturze ludności. Liczba urodzeń i zgonów wpływa bezpośrednio na zmiany liczby ludności. Stosunek 
tych dwóch wskaźników, wyrażany przez przyrost naturalny, daje ogólny pogląd na sytuację 

demograficzną w gminie.  

Wskaźnik urodzeń charakteryzuje się pewnymi wahaniami, jednakże utrzymuje się na poziomie 

powyżej 116 (w 2015 r.). Największą liczbę urodzeń żywych odnotowano w 2010 r. i wynosi ona 172.   

W odniesieniu do liczby zgonów w badanym okresie największą ich liczbę odnotowano w 2017 

r. – 114, najmniejszą z kolei rok wcześniej, gdzie wynosiła ona 73.   
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Przyrost naturalny ludności, stanowiący różnicę pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów w gminie 

Kowala w latach 2008–2018 cechował się niewielkimi wahaniami, utrzymywał się na dodatnim 
poziomie. Największy przyrost naturalny odnotowano w 2010 r. i wynosił on 93, a najmniejszy w 2015 

r., który wynosił 14.   

Tabela 9 Zmiany przyrostu naturalnego w latach 2008–2018  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

urodzenia 

żywe  
150  135  172  141  118  133  123  116  121  149  132  

zgony 

ogółem  
89  97  79  90  85  88  100  102  73  114  92  

przyrost 

naturalny  
61  38  93  51  33  45  23  14  48  35  40  

  

Migracje  

Istotnym czynnikiem kształtującym strukturę demograficzną ludności w gminie Kowala są ruchy 

migracyjne. Biorąc pod uwagę przepływy ludności w ciągu badanego okresu należy stwierdzić, że 

czynnik migracji ma znaczący wpływ na stan populacji w gminie.  

W latach 2008–2018 do gminy napłynęło 1 606 osób, przy jednoczesnym odpływie ludności na 
poziomie 955 osób. Największą liczbę zameldowań zanotowano w 2013 r., natomiast wymeldowań w 

2018 r. Gminę charakteryzuje dodatnie saldo migracji, utrzymujące się na dość wysokim poziomie. 

Najwyższe odnotowano latach 2012–2013. Większą mobilność, zarówno w ruchu odpływowym, jak i 

napływowym, wykazywały kobiety.  

Tabela 10 Migracje wewnętrzne wg płci w latach 2008–2018  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

zameldowania 

ogółem  
185  176  182  145  194  204  141  x  115  112  152  

wymeldowania 

ogółem  
93  87  108  90  93  97  101  x  87  76  123  

saldo migracji 

ogółem  
92  89  74  55  101  107  40  x  28  36  29  

x – brak danych  

Analiza migracji na pobyt stały w zależności od kierunku ruchu ludności wykazuje, że wśród 

ludności napływowej przeważają mieszkańcy miast. Największa liczba ludności napływającej z miast 

wystąpiła w 2013 r., natomiast najmniejsza w 2016 r. Podobna tendencja charakteryzuje ruch 

odpływowy – przeważa liczba wymeldowań do miast. Największa liczba mieszkańców przenoszących 
się do miast wystąpiła w 2010 r., natomiast najmniejsza w 2017 r. W gminie, w czasie badanego okresu, 

zarejestrowano 6 zameldowań z zagranicy, podczas gdy za granicę wymeldowało się łącznie 9 osób.  

Tabela 11 Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym wg kierunku w latach 2008–2017  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

zameldowania 

z miast  
137  133  147  95  160  173  91  72  70  79  111  
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zameldowania  
ze wsi  

46  43  35  49  33  31  50  40  42  33  35  

zameldowania 

z zagranicy  
0  0  0  0  0  0  0  x  0  0  6  

wymeldowania 

do miast  
57  62  70  61  58  56  57  63  57  54  77  

wymeldowania 

na wieś  
30  25  38  26  35  41  44  20  30  22  46  

wymeldowania 

za granicę  
6  0  0  3  0  0  0  x  0  0  0  

x – brak danych  

Do badania tendencji zmian demograficznych wykorzystuje się typologię przyrostu 

rzeczywistego według Webba. W metodzie badany jest wzajemny związek pomiędzy dwoma 

komponentami przyrostu, jakimi są przyrostu naturalny oraz saldo migracji. Na podstawie oceny relacji 

obu zmiennych określa się typ przyrostu rzeczywistego ludności poprzez klasyfikację jednostki 

osadniczej do jednego z ośmiu typów rozwoju ludności.  

Według typologii przyrostu rzeczywistego według Webba, na podstawie danych dla 2017 r., 

gminę Kowala uznaje się za jednostkę typu C. Cechuje się ona dodatnim saldem migracji, 

przeważającym dodatni przyrost naturalny. Może to być spowodowane sąsiedztwem Radomia, 
powszechnie panującą tendencją do suburbanizacji, wzrostem zamożności społeczeństwa.  

Struktura płci i wieku  

Ważną charakterystyką społeczeństwa z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego jest 
podział ludności na ekonomiczne grupy wieku. Im większa liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

oraz produkcyjnym, tym większe możliwości wzrostu demograficznego posiada dane społeczeństwo. 

W gminie Kowala ludność w wieku produkcyjnym przewyższa liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym to 7 690 osób, podczas gdy ludność w wieku 

przedprodukcyjnym to 2 665, a w wieku poprodukcyjnym 1 825 osób.   

Tabela 12 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w 2018 r.  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

  

ludność w wieku  
przedprodukcyjnym  

(17 lat i mniej)  

ludność w wieku  
produkcyjnym  

ludność w wieku 

poprodukcyjnym  

ogółem  2 665  7 690  1 825  

mężczyźni  1 348  4 145  619  

kobiety  1 317  3 545  1 206  

W podziale na płeć, ogólna liczba mężczyzn w gminie nieznacznie przewyższa liczbę kobiet – 
współczynnik feminizacji w 2018 r. był równy 99. Kobiety zdecydowanie dominują pod względem 

liczebności w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, zaś mężczyźni w produkcyjnym. Wśród osób w 

wieku przedprodukcyjnym również przeważają mężczyźni, ale różnica jest nieznaczna.  

Rozkład ludności wg płci w poszczególnych przedziałach wiekowych w gminie obrazuje, jak 

kształtuje się sytuacja ludnościowa i jakie procesy temu towarzyszą. Przewagę liczby mężczyzn nad 
kobietami zanotowano w większości grup wiekowych do 60. roku życia. Szczególnie widoczna jest ona 

w przedziale wiekowym 20–39 lat. W grupach do 60. roku życia tylko w przedziale 15–19 lat liczba 
kobiet jest większa niż liczba mężczyzn. W przedziałach wiekowych powyżej 60 lat liczba kobiet zaczyna 

zdecydowanie przewyższać grupę mężczyzn.   
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Z podziałem ludności wg ekonomicznych grup wieku związany jest wskaźnik obciążenia 

demograficznego. Informuje on, jaki jest stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności w 

wieku produkcyjnym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat od 2008 r. wskaźnik dla gminy Kowala przejawia 

tendencje spadkową. W 2008 r. był równy 61,1, a w 2017 r. zmalał do 58,6.   

Równocześnie stale wzrasta stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, co jest odzwierciedleniem ogólnych trendów panujących w Polsce, świadczących 

o postępującym starzeniu się społeczeństwa. W gminie Kowala od 2008 r. liczba ludności w wieku 

produkcyjnym systematycznie rośnie, przy jednoczesnym acz nieznacznym wzroście liczby ludności w 
wieku przedprodukcyjnym.  

Tabela 13 Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2008–2018  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

wskaźnik  
obciążenia 

demograficznego  
61,1  60,2  60,4  59,7  59,6  59,4  59,0  58,7  58,2  58,6  58,4  

Prognoza demograficzna  

Prognoza demograficzna liczby mieszkańców gminy Kowala do 2049 r. została przeprowadzona 

na podstawie analizy zmian liczby ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w gminie w latach 
2008 – 2018. Do obliczeń wykorzystano trend wzrostu, opierający się na danych początkowych z 

ostatnich 10 lat oraz średniej wartości kroku. W analizowanym okresie rokrocznie liczba mieszkańców 

średnio zwiększała się o 122 osoby, tj. 1,07%. Wykonana prognoza zakłada kontynuację istniejących 
procesów demograficznych – przewiduje się utrzymanie korzystnego przyrostu naturalnego oraz 

dodatniego salda migracji, jednak w perspektywie najbliższych 30 lat niekorzystne trendy migracyjne 

mogą ulec wahaniom – wzmocnieniu, osłabieniu bądź odwróceniu na niekorzyść.  
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Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że do 2049 r. liczba ludności wzrośnie o ok. 39% i wyniesie 

16 949 osób.   

W prognozie uwzględniono również uwarunkowania lokalizacyjne, mieszkaniowe oraz 
infrastrukturalne, które stanowią ważne czynniki kształtujące trendy demograficzne na terenie gminy. 

Określają one możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, zmierzające do zapewnienia dogodnych 

warunków życia dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców gminy.  

 

Na atrakcyjność gminy wpływa stale rozwijający się rynek mieszkaniowy. Wzrost ten obejmuje 

nie tylko ilościowy przyrost substancji mieszkaniowej, ale również podniesienie standardu i jakości 
mieszkań. W ciągu ostatnich 10 lat zanotowano przyrost liczby mieszkań, na koniec 2017 r. ich liczba 

wynosiła 3 581, czyli o 554 więcej niż w 2008 r. O poprawiających się warunkach mieszkaniowych 

świadczy rosnąca przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, która w 2017 r. wynosiła 90,1 m2 (przy 

średniej w 2008 wynoszącej 81,7 m2) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca 

na jedną osobę, która kształtowała się na poziomie 26,7 m2 (przy średniej dla powiatu 25,3 m2). 

Wskazuje się na potrzebę wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

w odpowiedzi na rosnący popyt oraz obowiązujące trendy na rynku nieruchomości.  

Na stan ludności wpływ mogą mieć czynniki ekonomiczne – wzrost dochodów społeczeństwa, 

polityka socjalna państwa oraz samorządu. Atrakcyjność gminy Kowala wynika z jej bliskiego położenia 

dużego miasta, którym jest Radom. Na wzrost rangi tego ośrodka mogą mieć przyszłe zmiany 

administracyjne w obrębie województwa mazowieckiego.  

Dostępność komunikacyjna jest kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój 

demograficzny gminy. Kowala posiada dogodne położenie względem układu drogowego – przy 

przecięciu drodze S7, DK7, na skrzyżowaniu DW733 i 744, w niedalekiej odległości od DK9. Planowana 

realizacja drogi ekspresowej S12 znacznie poprawi dostępność komunikacyjną gminy, oraz spowoduje 

wzrost atrakcyjności terenów położonych wokół niej, szczególnie dla obiektów usługowych, 

magazynowych i produkcyjnych. Na atrakcyjność wpływa również sieć kolejowa oferująca regularne 

połączenia z Radomiem, Przysuchą oraz Skarżyskiem-Kamienną.  

Do walorów środowiska przyrodniczego zalicza się krajobraz rolniczy charakteryzujący się 

występowaniem otwartych przestrzeni w postaci pól i łąk. Cennym zasobem krajobrazowym są obszary 
objęte ochroną przyrodniczą i krajobrazową, głównie siedliska leśne wraz z podmokłymi terenami i 

dolinami niewielkich rzek. Wschodni skraj gminy Kowala znajduje się na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Iłża-Makowiec, w miejscowości Rożki zlokalizowane są dwa użytki ekologiczne. W związku 

Wykres 4 Prognozowana liczba ludności do 2049 r.  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  
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z powyższym, walory środowiska naturalnego, przebieg drogi ekspresowej S7, planowana budowa 

drogi S12, bliskie sąsiedztwo Radomia są głównymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy. Charakter gminy może zachęcić ludzi do osiedlenie się na jego terenie, oferując wysokiej jakości 

środowisko życia i zamieszkania.  

Biorąc pod uwagę analizę struktury demograficznej oraz tendencje zmian liczby ludności 

wynikające z dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji, a także uwzględniając uwarunkowania 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy należy stwierdzić, że liczba mieszkańców gminy Kowala 

będzie stopniowo rosnąć. W 2018 r. liczba ludności wynosiła 12 180, natomiast prognoza zakłada, że 
do 2049 r. liczba osiągnie poziom 16 949 osób.  

4. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy  

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, infrastruktury technicznej oraz pozostałych zadań 

własnych gminy przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych. Sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych określą 
uchwalone przez Radę Gminy strategie, plany i programy, w tym m.in. „Strategia Rozwoju Gminy 

Kowala na lata 2015 – 2022”, która jako cele strategiczne zakłada rozwój infrastruktury technicznej 

(budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, oświetlenia drogowego, budowa i przebudowa 
ciągów pieszych wzdłuż dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budowa parkingów 
rowerowych) oraz rozwój infrastruktury społecznej (budową przyszkolnych sal sportowych, budowa 

nowego przedszkola, budowa i modernizacja bazy oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, budowa 

świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury, przebudowa ośrodka zdrowia)  

Analiza dochodów i wydatków gminy wykazała stabilną sytuację finansową gminy.  

Tabela 14 Wykaz dochodów i wydatków w latach 2008–2018  
źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

Rok  

Dochody  Wydatki  Wynik budżetu  

[zł]  [zł]  [zł]  

2008  24 031 777,21  22 483 959,06  1 547 818,15  

2009  25 820 247,57  26 012 768,92  -192 521,35  

2010  26 924 278,62  31 486 643,39  -4 562 364,77  

2011  29 996 490,00  33 240 016,59  -3 243 526,59  

2012  32 756 614,85  29 213 918,47  3 542 696,38  

2013  31 695 497,63  30 258 789,15  1 436 708,48  

2014  35 321 936,35  32 427 982,62  2 893 953,73  

2015  36 195 439,84  35 585 316,53  610 123,31  

2016  44 514 706,73  41 218 668,18  3 296 038,55  

2017  48 225 731,52  47 389 198,97  836 532,55  

2018  49 919 600,72  52 057 441,78  -2 137 841,06  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowala zakłada zarówno wzrost dochodów jak i 

wydatków. Od 2020 r. przewidywana jest przewaga dochodów nad wydatkami.   
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Tabela 15 Wykaz szacowanych dochodów i wydatków w latach 2019–2023  
źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2019-2023  

Rok  
Dochody ogółem [zł]  Wydatki ogółem [zł]  Wynik budżetu [zł]  

[zł]  [zł]  [zł]  

2019  50 923 172,84  56 507 113,84  -5 583 941,00  

2020  50 152 062,00  49 152 062,00  1 000 000,00  

2021  52 659 665,00  51 659 665,00  1 000 000,00  

2022  55 292 648,00  54 292 648,00  1 000 000,00  

2023  55 292 648,00  54 292 648,00  1 000 000,00  

Prognozowany wskaźnik zadłużenia jest znacznie niższy niż maksymalny dopuszczalny przez 

ustawę o finansach publicznych. W związku z powyższym gmina Kowala w razie konieczności jest w 
stanie sfinansować założone cele poprzez zaciągnięcie dodatkowych kredytów.  

Tabela 16 Wykaz szacowanych wskaźników zadłużenia w latach 2018–2023  
źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2019-2023  

Lata objęte 

zadłużeniem  

Prognozowany 
indywidualny 

wskaźnik  
zadłużenia po 

wyłączeniach  

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zobowiązań określony w art.  

243 ustawy, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń,  

obliczony w oparciu o plan  
3. kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik ustalony 

w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich  

lat)  

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu  
ustawowych wyłączeń, obliczony w 

oparciu o wykonanie roku  
poprzedzającego pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik ustalony  

w oparciu o średnią arytmetyczną  
z 3 poprzednich lat)  

[%]  [%]  [%]  

2018  2,03  x  x  

2019  0,12  6,61  7,76  

2020  2,23  3,81  4,96  

2021  2,05  3,25  4,40  

2022  1,91  5,51  5,51  

2023  1,86  6,94  6,94  

Nakłady związane z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną stanowią główne koszty realizacji 

dokumentów planistycznych. Nakłady te stanowią obowiązek samorządu terytorialnego i służą 

rozwojowi gminy. Wydatki mogą być rozłożone w czasie, nie muszą więc obciążać budżetu gminy od 

razu po uchwaleniu planu miejscowego. Realizacja wielu inwestycji może stanowić duże obciążenie dla 

budżetu, dlatego istotne jest planowanie perspektywiczne i pozyskiwanie środków finansowych z 

zewnątrz.  

Środki finansowe na cele związane z poprawą atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wspieraniem 
lokalnej przedsiębiorczości, poprawą warunków życia mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu 

infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej będą pochodziły w całości lub w części 
z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki strukturalne, fundusze unijne, 

kredyty i pożyczki oraz inne, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Omawiane nakłady 

inwestycyjne mogą być zrównoważone częściowo poprzez wzrost wpływów do budżetu w wyniku 

realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Finansowanie realizacji ww. 
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inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, będzie określone w uchwałach budżetowych, 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poprzez wydatki 

inwestycyjne z budżetu gminy.  

Zakłada się więc, iż gmina Kowala posiada możliwości finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej 

oraz infrastruktury technicznej. Założenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Kowala, w tym 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, zakładają zachowanie dotychczasowych tendencji, 

m.in. w zakresie przyrostu zagospodarowania nowych terenów budowlanych, co wiąże się z 

utrzymaniem obecnego tempa wyposażania terenów w niezbędne inwestycje z zakresu obsługi 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz podobnej wielkości środków finansowych 

potrzebnych na ww. inwestycje. Przedstawione powyżej dane dotyczące budżetu gminy Kowala 

wskazują, że gmina posiada możliwości finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury 

technicznej, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach.  

Podsumowując, biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z realizacji zadań 

własnych oraz możliwości finansowania inwestycji gminnych z zakresu sieci komunikacyjnej oraz 

infrastruktury technicznej i społecznej należy stwierdzić, że gmina posiada wystarczające możliwości 
finansowania przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Realizacja kolejnych inwestycji będzie rozłożona w 

czasie i przeprowadzana etapowo zgodnie z przyjętymi przez władze gminy wieloletnimi prognozami 
finansowymi oraz corocznymi uchwałami budżetowymi.  

5. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę  

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę  

W analizie zapotrzebowania na nową zabudowę wykorzystano dane udostępnione przed Główny 

Urząd Statystyczny, przedstawiające łączną powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie gminy oraz łączną powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych, 

nowych oraz rozbudowywanych, oddanych do użytkowania w latach 2015–2018 w podziale na funkcje 

budynku.  

Według danych GUS powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych gminie Kowala wyniosła w 
2017 r. 322 777 m2. Dane odnośnie nowo oddanej powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych 

zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 17 Powierzchnia nowych i rozbudowywanych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2005–

2018 źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL, wszystkie dane w m2  

 
               

 

budynki mieszkalne 

jednorodzinne 

nieprzystosowane do 

stałego zamieszkania  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki zbiorowego 

zamieszkania  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki hoteli  0  204  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  204  16  

budynki zakwaterowania 

turystycznego pozostałe  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki biurowe  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  1  

budynki 

handlowousługowe  
343  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  343  26  

budynki łączności, 

dworców i terminali  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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budynki garaży  0  0  0  47  71  124  91  89  217  167  78  631  151  175  1 841  142  

budynki przemysłowe  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe  
395  237  602  0  0  0  0  0  378  0  0  279  0  0  1 891  145  

ogólnodostępne obiekty 

kulturalne  
0  0  0  0  0  0  0  121  0  0  0  0  0  0  121  9  

budynki muzeów i 

bibliotek  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki szkół i instytucji 

badawczych  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki kultury fizycznej  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

budynki gospodarstw 

rolnych  
0  0  911  569  514  154  895  756  536  61  348  452  

1  
026  

386  6 608  508  

budynki przeznaczone do 

sprawowania kultu 

religijnego i czynności 

religijnych  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

obiekty budowlane 

wpisane do rejestru 

zabytków i objęte 

indywidualną ochroną 

konserwatorską oraz 

nieruchome, 

archeologiczne dobra 

kultury  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

pozostałe budynki 

niemieszkalne, gdzie 

indziej niewymienione  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  69  69  5  

Zgodnie z zestawieniem w ostatnich latach wśród budynków niemieszkalnych do użytkowania 

oddane są przede wszystkich nowe budynki gospodarstw rolnych, budynki magazynowe i silosy, 

budynki garażowe.  

W ostatnich latach na terenie gminy Kowala nie powstały obiekty zamieszkania zbiorowego, 

związane z turystyką, obiekty biurowe, obiekty muzeów, bibliotek, kultu religijnego oraz związanych z 

ochroną zdrowia. Oznaczać to może z jednej strony brak zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe 

danych funkcji, z drugiej zaś może skutkować niedostateczną liczbą istniejących obiektów.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową  

W 2018 r. gminę Kowala zamieszkiwało 12 180 osoby. Średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę w 2017 r. wyniosła 26,7 m2. Warunki mieszkaniowe w gminie są nieco lepsze od 

średniej dla powiatu radomskiego (25,3 m2), jednak gorsze od średniej dla województwa 
mazowieckiego (30,3 m2) i całego kraju (27,8 m2). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wg 

danych GUS wynosiła 90,1 m2, co jest wartością wyższą od średniej dla powiatu (83,5 m2), kraju (74,0 
m2) i województwa (72,2 m2). Świadczy to o wysokiej liczbie osób przypadającej na jedno mieszkanie – 

w 2017 r. 3,30. Zabudowę mieszkaniową w gminie stanowią w większości wolnostojące budynki 

jednorodzinne.   

Statystyczna powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego mieszkańca ulega ciągłym 

zmianom, z zachowaniem wyraźnej tendencji wzrostowej. Związane jest to z bogaceniem się 

społeczeństwa oraz zmianą trybu życia, odchodzi się od wielopokoleniowych gospodarstw domowych. 

Dodatkowo w saldzie migracji przeważają zameldowania z obszarów miast.  
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Tendencje te znajdują swoje potwierdzenie w analizie danych statystycznych za lata 2007– 2017, 

które wskazują na wzrost średniej powierzchni użytkowej na 1 osobę. W okresie tym średnio rocznie 
wskaźnik ten wzrastał o 1,79%. W związku z powyższym przyjęto założenie, że obecny trend nie ulegnie 

zmianie i do 2049 r. średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę znacznie wzrośnie.   

Oszacowano, że przy zachowaniu obecnych trendów w 2049 r. w gminie Kowala średnia 

powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wyniesie 47,04 m2, co będzie wartością wyższą niż 

średnia dla powiatu radomskiego (40,62 m2). Dla potrzeb wyliczenia zapotrzebowania na zabudowę 

przyjęto prognozowaną powierzchnię użytkową przypadającą na 1 osobę dla gminy Kowala.  

Obecna powierzchnia użytkowa zabudowy, przy liczbie mieszkańców 12 180 osób, wynosi 322 
777 m2. Przewiduje się wzrost liczby mieszkańców (przy oparciu o dotychczas występujące czynniki 

ekonomiczno-społeczne). W odniesieniu do prognozowanej liczby ludności w 2049 r. oraz 

prognozowanej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę, powierzchnia użytkowa zabudowy 

mieszkaniowej powinna wzrosnąć do 797 276,45 m2. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

mieszkaniową czyli różnica pomiędzy istniejącą, a szacowaną powierzchnią użytkową wynosi 474 

499,45 m2. Przyjmując ustawowy wskaźnik niepewności procesów rozwojowych (30%) szacuje się, iż 
zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową wyniesie 616 849,29 m2. Łącznie z istniejącą zabudową 

mieszkaniową daje w 2049 r. 939 626,29 m2 pow. użytkowej.  

Dane statystyczne odnoszące się do powierzchni i liczby mieszkań zawierają w sobie wszystkie 

rodzaje zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinna, zagrodowa). W związku z tym wyliczone 

zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową dotyczy wszystkich jej rodzajów. Na zasadność takiego 

założenia wpływa charakter zabudowy na obszarze gminy Kowala, gdzie występuje wymieszanie funkcji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Ponadto, wyliczenia zapotrzebowania na nową 
zabudowę mieszkaniową odnoszą się do budynków mieszkalnych, bez uwzględniania budynków im 

towarzyszących, zatem rozróżnienie zapotrzebowania na zabudowę mieszkalną jednorodzinną i 
zabudowę zagrodową nie wpłynie na ostateczny wynik bilansu. Ponadto, według danych GUS na 

terenie gminy od 2008 r. nie powstał żaden budynek mieszkalny o dwóch i więcej mieszkaniach, w 

związku z czym nie określa się zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową komercyjną  

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę 

usługową (komercyjną). Wskaźniki urbanistyczne nie pozwalają określić maksymalnego 

zapotrzebowania. Ilość usług uzależniona jest od uwarunkowań lokalnych, w tym od potrzeb 
mieszkańców i polityki rozwoju gminy, a także od dostępności komunikacyjnej – duże obiekty usługowe 

koncentrują się zwykle w miejscach dobrze skomunikowanych (węzłach komunikacyjnych).  

Do obliczenia zapotrzebowania na zabudowę usługową (komercyjną) można wykorzystać łączną 

powierzchnię użytkową nowych i rozbudowanych budynków usługowych. Do grupy tej zaliczone 

zostały budynki biurowe, hotele oraz budynki handlowo-usługowe. W pierwszym etapie 

zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy o funkcji usługowej (komercyjnej) zostało 

więc wyznaczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej oddanych 

do użytkowania w latach 2005 – 2018, przy uwzględnieniu tendencji występujących w ostatnich latach.  

Łączna powierzchnia użytkowa wymienionych budynków oddanych do użytkowania w latach 

ww. latach wyniosła 563 m2, czyli średnio 43 m2 rocznie. Przyjmując, że docelowy wzrost 
zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy usługowej (komercyjnej) do 2049 r. będzie 

proporcjonalny do oddanej do użytkowania powierzchni użytkowej nowych i rozbudowywanych 

budynków usługowych w minionych latach, szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię 
użytkową o funkcji usług komercyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami wyniosłoby 1 299 m2.  
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Jednakże powyższa wartość została oszacowana na podstawie analizy trendów obowiązujących 

w poprzednich latach. Nie wzięto pod uwagę mnogości charakterów prowadzonej działalności, która 

swoim zasięgiem obsługi wykracza poza obręb gminy, czy rozwoju demograficznego gminy Kowala.  

Standardy urbanistyczne określają, iż podstawowe usługi powinny być dostępne w zasięgu 

dojścia pieszego do 500 m, a na terenach o małej intensywności zabudowy dopuszcza się odległość 

1000 m. W stosunku do powyższych standardów gmina Kowala wykazuje się w części niedostatecznym 

dostępem do usług, których największa koncentracja występuje w miejscowości gminnej. Istotnym 

faktem mającym wpływ na przyszłe zapotrzebowania na zabudowę usługową jest niski poziom 
nasycenia gminy usługami. Obecnie mieszkańcy gminy zmuszeni są do korzystania z wielu usług w 

pobliskim Radomiu. Poszerzenie oferty usług dostępnych na terenie gminy będzie naturalną 

odpowiedzią na zmiany społeczno-gospodarcze oraz wzrost poziomu zamożności lokalnej społeczności.  

Mając na uwadze poprawę dostępności do podstawowych usług, postępujące zmiany w 

strukturze zatrudnienia, wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców, a także potencjał gospodarczo-

ekonomiczny, zakłada się zwiększenie zapotrzebowania na zabudowę usługową. Jednocześnie należy 

zauważyć, że rozwój funkcji usługowej i produkcyjno-usługowej nie musi być skorelowany ze wzrostem 
liczby ludności. W najbliższych latach planuje się realizację drogi ekspresowej S12 (Piotrków Trybunalski 

– Dorohusk) oraz jej łącznika do wewnętrznej południowej obwodnicy Radomia. Na pograniczu gminy 
Kowala i Orońsko zlokalizowany zostanie węzeł drogi S12 i S7 (Gdańsk – Warszawa – Rabka-Zdrój). W 

planach jest również rozbudowa portu lotniczego Radom-Sadków. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej obniża koszty oraz czas transportu i jest jednym z najważniejszych czynników 

wpływających na atrakcyjność lokalizowania funkcji usługowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzono, że zapotrzebowanie na zabudowę usługową wyniesie 

700 000 m2. W zależności od polityki gminy wartość zapotrzebowania na zabudowę usługową 

komercyjną może ulegać modyfikacjom.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową publiczną  

Do zabudowy usługowej publicznej zaliczane są różnego rodzaju obiekty związane m.in. z 

oświatą, nauką, kulturą, opieką zdrowotną, kultem religijnym, administracją i inne. Standardy 

projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową tego typu. 
Wskaźniki urbanistyczne pozwalają jednak określić szacunkowe zapotrzebowanie na niektóre z 

rodzajów usług publicznych.  

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na usługi oświaty oraz usługi zdrowia określono na 

podstawie wskaźników urbanistycznych przedstawionych w poniższej tabeli.  

Tabela 18 Wskaźniki urbanistyczne oraz zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową publiczną źródło: opracowanie 

własne na podstawie „Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia” dr hab. inż. arch. 

Grażyna Dąbrowska-Milewska, Politechnika Białostocka  

Rodzaj placówki  Wskaźniki urbanistyczne  Zapotrzebowanie  

szkoły podstawowe  4 miejsca na 2 500 m2 całkowitej powierzchni mieszkań  1 879 miejsc  

przedszkola  1 miejsce na 2 500 m2 całkowitej powierzchni mieszkań  470 miejsc  

żłobki  60 miejsc na 20 000 mieszkańców  51 miejsc  

podstawowa opieka zdrowotna  
5 m2 powierzchni użytkowej dla pomieszczeń POZ, 

powyżej 2500 m2 całkowitej powierzchni mieszkań, na 

każde kolejne 2500 m2  

2 354 m2 powierzchni 

użytkowej na pomieszczenia 

POZ  

Oszacowano, że w 2049 r. powierzchnia użytkowa mieszkań powinna wynosić 939 626,29 m2, 
czyli zakładając stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni całkowitej wynoszący 0,8, należy 
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stwierdzić, że wartość ta odpowiada powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych równej 1 174 

532,86 m2.  

Przy wykorzystaniu wskaźników zawartych w powyższej tabeli, zgodnie z prognozowaną liczbą 

ludności oraz powierzchnią mieszkań w 2049 r., minimalna liczba miejsc w szkołach podstawowych 

powinna wynosić łącznie 1 879 miejsc, natomiast w przedszkolach 470 miejsc.  

Według danych GUS w 2018 r. w gminie Kowala do szkół podstawowych i gimnazjalnych 
uczęszczało 1172 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 168 dzieci. Zgodnie z reformą 

sytemu edukacji z 2017 r. polegającą na zmianie ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów, zwiększenie 

liczby lat nauki w szkołach podstawowych) wygaszono jedno gimnazjum. Dotychczasowe klasy 
gimnazjalne będą realizowane w szkołach podstawowych. W związku z tym liczba dostępnych miejsc 

w szkołach nie zmieni się. Dodatkowo cykl ośmioletniej edukacji podstawowej będzie o rok krótszy niż 

do tej pory obowiązujący cykl składający się z sześciu lat szkoły podstawowej i trzech lat gimnazjum. 

Pozwoli to na zmniejszenie liczby osób w oddziałach szkolonych oraz wygodniejsze korzystanie z 

infrastruktury szkolnej.  

Z porównania docelowego zapotrzebowania na miejsca w szkołach podstawowych (1 879) z 
liczbą miejsc istniejących (1172) wynika, że w perspektywie do 2049 r. wystąpi zapotrzebowanie na 707 

miejsc w szkołach podstawowych. Istniejące przedszkola mają obecnie 180 miejsc, w perspektywie 

analizowanego okresu wystąpi zapotrzebowanie na 290 miejsc w oddziałach przedszkolnych.   

Zgodnie z „Podręcznikiem projektowania architektoniczno-budowlanego” P. Neuferta przyjęto 
25 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 ucznia. W związku z powyższym oraz założeniem wskaźnika 

powierzchni zabudowy na działce równego 0,5 i 2 kondygnacjach, a także założeniem że zostanie 

wykorzystanie 50% założonego wskaźnika zapotrzebowanie na usługi oświaty wynosić będzie 4420 m2 

powierzchni użytkowej. Dla przedszkoli przyjęto 1,5-3,0 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń 

przedszkola na jedno dziecko oraz dodatkowe powierzchnie na szafki, regały i stoliki. Zgodnie z tym 

założeniem, w gminie Kowala istnieje zapotrzebowanie na około 1000 m2 powierzchni użytkowej 

przedszkoli.  

Zapotrzebowanie w zakresie usług publicznych występuje również w przypadku żłobków, które 

stanowią znaczne udogodnienie dla osób zakładających rodziny. Placówki takie powinny być łatwo 
dostępne, lokalizowane w pobliżu miejsc zamieszkania. Spodziewany wzrost powierzchni funkcji 

mieszkaniowej będzie wiązać się ze wzrostem zapotrzebowania na żłobki. Aktualnie w gminie Kowala 

nie istnieje żaden żłobek, w związku z tym zgodnie ze wskaźnikami urbanistycznymi w perspektywie do 

2049 r. istnieje zapotrzebowania na 51 miejsca w oddziałach żłobkowych.   

Przyjęto zgodnie z „Podręcznikiem projektowania architektoniczno-budowlanego” P. Neuferta 

2-3 m2 powierzchni pomieszczeń żłobka na 1 dziecko oraz dodatkową powierzchnię na stół do 

przewijania, kojec do raczkowania, szafki, regały na zabawki, stoliki i krzesełka dziecinne. Zgodnie  
z tym założeniem przyjęto, że w gminie Kowala istnieje zapotrzebowanie na około 300 m2 powierzchni 

użytkowej żłobków.  

W zakresie usług zdrowia, minimalna powierzchnia użytkowa przeznaczona dla pomieszczeń 

POZ, zgodnie ze wskaźnikami urbanistycznymi, w 2049 r. powinna wynosić minimum 2 354 m2. W 
gminie Kowala występują budynki opieki medycznej, których powierzchni użytkowa wynosi ok. 700,0 

m2. W związku z powyższym maksymalne zapotrzebowanie na nowe budynki opieki zdrowotnej 

wyniesie – 1 654 m2.   

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usług publicznych wynosi 8 074 m2. Łączne na zabudowę 

usługową (komercyjną i publiczną) wynosi 708 074 m2.  
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Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną  

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę 
produkcyjną. Ilość terenów przeznaczonych pod tę zabudowę nie wiąże się bezpośrednio z liczbą 

mieszkańców. Wpływ na rozwój funkcji produkcyjnej ma m.in. polityka gminy, dostępność 

komunikacyjna, atrakcyjność gminy, co może zachęcić inwestorów do lokowania w danym miejscu 

swoich przedsiębiorstw.  

Do obliczenia zapotrzebowania na zabudowę produkcyjną można wykorzystać łączną 

powierzchnię użytkową nowych i rozbudowanych budynków o tej funkcji w latach 2005-2018. Do grupy 

tej zaliczone zostały budynki przemysłowe oraz zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Łączna 

powierzchnia użytkowa wymienionych budynków oddanych do użytkowania w analizowanych latach 

wyniosła 1 891 m2, czyli średnio około 145 m2 rocznie. Przyjmując, że docelowy wzrost 
zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy produkcyjnej do 2049 r. będzie proporcjonalny 

do oddanej do użytkowania powierzchni użytkowej nowych i rozbudowanych budynków 

produkcyjnych w latach minionych, szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową 

zabudowy o funkcji produkcyjnej, zgodnie z przyjętymi założeniami wyniosłoby 4 364 m2.  

Charakter funkcji produkcyjno-magazynowej stymuluje lokalny rynek pracy, a działalność 

przedsiębiorstw często ma zasięg krajowy lub międzynarodowy. Uwzględniając bliskie sąsiedztwo 

Radomia, miasta o znaczeniu regionalnym, dogodną lokalizację względem układu komunikacyjnego 
oraz planowane inwestycje (budowa drogi ekspresowej S12 oraz węzła dróg S12 i S7, rozbudowa portu 

lotniczego Radom-Sadków) w perspektywie do 2049 r. realne zapotrzebowanie na zabudowę 

produkcyjną będzie wyższe niż oszacowane na podstawie analizy trendów panujących w poprzednich 

latach. Okolice skrzyżowań ważnych tras drogowych stanowią naturalne miejsce lokalizowania 

inwestycji o charakterze produkcyjnym i logistyczno-magazynowym, dlatego skorygowano 

zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną i ustalono jego wartość na 300 000 m2. W zależności od 

polityki gminy wartość zapotrzebowania na zabudowę produkcyjną może ulegać modyfikacjom. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę rekreacji indywidualnej  

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę 
rekreacji indywidualnej. Ilość terenów przeznaczonych pod tę zabudowę nie wiąże się bezpośrednio z 

liczbą mieszkańców. Wpływ na rozwój funkcji rekreacji indywidualnej ma występowanie w gminie 

obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz położenie w bliskim sąsiedztwie 

dużych ośrodków miejskich, których mieszkańcy szukają miejsc odpoczynku poza miastem.  

W latach 2005-2018 na terenie gminy nie powstały nowe budynki mieszkalne nieprzystosowane 

do stałego zamieszkania, istniejące budynki nie zostały również rozbudowane. Jednakże w związku z 

występowaniem na terenie gminy trenów leśnych oraz bliskości Radomia przyjmuje się, że 

zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy rekreacji indywidualnej wyniesie 25 000 

m2.  

Chłonność położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej  

Na potrzeby wyliczenia chłonności na terenie gminy wyznaczono obszary o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które zidentyfikowano we wszystkich 22 obrębach 

gminy Kowala.   

Jako obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wskazano 

te tereny, na których występowało zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków o funkcji mieszkaniowej, 

pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekraczała 100 m. 
Większość miejscowości ma charakter typowych ulicówek o zabudowie skupionej wzdłuż głównej drogi 

przebiegającej przez miejscowość.   
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Występują także takie, gdzie nie na całej długości wsi zabudowa jest zwarta, w ramach jednej 

miejscowości występują długie przerwy w zabudowie po obu stronach drogi, a zwarta zabudowa jest 
kontynuowania dopiero po kilkuset metrach, czy zabudowanie tworzą niezależne skupiska. Łącznie 

wyznaczono 67 terenów o zwartej zabudowie.  

Występują miejsca, w których ciągłe zwarte tereny zabudowy przechodzą prze granice obrębów. 

W związku z powyższym na potrzeby opracowania potraktowano poszczególne, rozdzielone części 

miejscowości jako odrębne obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalne 

przestrzennej. Łącznie wyróżniono 100 obszarów o wykształconej zwartej strukturze  

funkcjonalno-przestrzennej.  

Rysunek 6 Wyznaczone obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej źródło: 

opracowanie własne  

  

Następnym etapem wyliczenia chłonności było znalezienie terenów znajdujących się w tych 

obszarach, aktualnie będących niezabudowanymi oraz możliwymi do zabudowania w przyszłości. Jako 

możliwość zabudowania rozumiano przeznaczenie tego terenu w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego pozwalające na ich zabudowę. W analizie uwzględniono 
także tereny nie objęte planami miejscowymi, na których lokalizacja nowej zabudowy może 

występować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Tereny przeanalizowano pod kątem ich 
kształtu i powierzchni. Z działek wyodrębniono te, które ze względu na swoją powierzchnię stanowią 
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gotowe do zabudowania działki budowlane, oraz takie, które ze względu na swoje duże rozmiary można 

podzielić na działki mniejsze, a także sąsiadujące ze sobą mniejsze działki ewidencyjne, które będąc w 
posiadaniu jednego właściciela mogą stanowić działki budowlane. Działki o zbyt małej powierzchni oraz 

kształcie uniemożliwiającym zlokalizowanie budynku zostały odrzucone z dalszych analiz.  

Tereny zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią tereny objęte miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, a drugą tereny nimi nie objęte. Dla każdej z grup przyjęto inna 

procedurę szacowania chłonności.  

Na terenie gminy obowiązuje jeden plan miejscowy, do oszacowania chłonności wykorzystano 

określony w nim maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy oraz maksymalną liczbę kondygnacji. 
Na działkach chłonnych występują tereny oznaczone symbolami RM, MN i MNL. Ze względu na 

dopuszczenie w terenach RM usług oraz obiektów usługowo-produkcyjnych przyjęto, że będą one 

stanowić odpowiednio 20% i 15% zagospodarowania terenu. W terenach MN dopuszczone jest 

lokalizacja usług, przyjęto, że będą one stanowić 30% zabudowy na tym terenie.  

Na podstawie tak użytych wskaźników obliczono powierzchnię zabudowy przy założeniu, że 

maksymalna intensywność zabudowy i maksymalna powierzchnia zabudowy określone w planach 

zostaną wykorzystane w 50%. W celu uzyskania powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto wskaźnik 

określający ją jako 0,8 powierzchni całkowitej.  

W terenach położonych poza obowiązującym miejscowym planem przyjęto, że na działce 

budowlanej powstanie jeden budynek. W ostatnich latach nowo powstające budynki mieszkalne mają 

ok. 142 m2 2 powierzchni użytkowej. Założono, że powstające budynki będą miały podobne parametry 

– w obliczeniach uwzględniono wielkość 150 m2. Przyjęto również, że 10% powierzchni zostanie 

przeznaczona na funkcje usługowe. Założono, że zabudowa produkcyjna może zostać zrealizowana na 

terenach obrębów, w granicach których już jest obecna – przyjęto, że stanowić będzie 10% 

powierzchni.   

                                                           
2 GUS BDL stan na rok 2017 r.  
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Rysunek 7 Działki chłonne zlokalizowane w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalnoprzestrzennej źródło: opracowanie własne  
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Tabela 19 Chłonność terenów położonych w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego źródło: opracowanie własne  

Obręb  

Powierzchni 
a obszaru o 

w pełni  
wykształcon 

ej  
strukturze  
funkcjonaln 

o- 
przestrzenn 

ej  

Przeznacze 

nie terenu  

Powierzchnia 
działek  

możliwych do 

zabudowy  

Liczba 
istniejących 

działek  
budowlanyc 

h oraz  
działek  

możliwych 
do  

wydzielenia  

Maksymaln 
a  

powierzchni 

a zabudowy  

Maksymaln 
a liczba  

kondygnacj 
i  

Powierzch 
nia  

całkowita 

zabudowy  

Powierzchnia 

użytkowa 

zabudowy  

Powierzchnia użytkowa zabudowy  

 

 
  

–  [m²]    [m²]  szt.  %  szt.  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  

Bardzice  477296,68  RM  59912,4717  41  20  3  35947,48  28757,99  23006,39  5751,60  4313,70  0,00  

Grabina  208409,57  RM  39497,6281  29  20  3  23698,58  18958,86  15167,09  3791,77  2843,83  0,00  

Huta  
Mazowszańsk 
a  734694,11  

MN  46924,1989  39  25  2  23462,10  18769,68  13138,78  5630,90  0,00  0,00  

MNL  10257,126  8  10  2  2051,43  1641,14  0,00  0,00  0,00  1641,14  

RM  72223,2093  56  20  3  43333,93  34667,14  27733,71  6933,43  5200,07  0,00  

Kotarwice  631738,39  
MN  1688,54836  1  25  2  844,27  675,42  472,79  202,63  0,00  0,00  

RM  93197,9304  62  20  3  55918,76  44735,01  35788,01  8947,00  6710,25  0,00  

Mazowszany  696422,54  
MN  34411,2085  31  25  2  17205,60  13764,48  9635,14  4129,35  0,00  0,00  

RM  73837,7981  54  20  3  44302,68  35442,14  28353,71  7088,43  5316,32  0,00  

Parznice  803040,17  RM  103254,137  69  20  3  61952,48  49561,99  39649,59  9912,40  7434,30  0,00  

Ruda Mała  280022,19  RM  35309,3815  25  20  3  21185,63  16948,50  13558,80  3389,70  2542,28  0,00  

Trablice  1058281,91  
MN  2266,51612  2  25  2  1133,26  906,61  634,62  271,98  0,00  0,00  

RM  146988,131  107  20  3  88192,88  70554,30  56443,44  14110,86  10583,15  0,00  

  
     SUMA  218638,19  70160,04  44943,89  1641,14  

Wykorzystanie 

50%  109319,09  35080,02  22471,94  820,57  
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Tabela 20 Chłonność terenów położonych w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej poza miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

źródło: opracowanie własne  

Obręb  

Powierzchnia obszaru o w 
pełni  

wykształconej strukturze  
funkcjonalnoprzestrzennej  

Powierzchnia 

działek możliwych 

do zabudowy  

Liczba działek 
budowlanych istniejących i 

możliwych do  
wydzielenia  

 Powierzchnia użytkowa zabudowy   

mieszkaniowej  usługowej  produkcyjnej  

  

–  [m²]  [m²]  szt.  [m²]  [m²]  [m²]    

Augustów  463337,48  71068,87  47  5640  705  705  0,00  

Błonie  102917,95  16603,29  14  210  210  0,00  0,00  

Dąbrówka 

Zabłotnia  
326942,42  31362,18  20  2400  300  300  0,00  

Kolonia Kończyce  454064,50  61477,76  41  615  615  0,00  0,00  

Kosów Mniejszy  205732,83  18396,20  11  165  165  0,00  0,00  

Kosów Większy  385518,36  74576,42  58  6960  870  870  0,00  

Kowala  1380343,44  179118,33  118  14160  1770  1770  0,00  

Ludwinów  396090,88  57552,97  42  5040  630  630  0,00  

Maliszów  514454,27  99670,86  64  7680  960  960  0,00  

Młodocin Mniejszy  581507,21  95765,72  65  7800  975  975  0,00  

Romanów  302808,80  65915,43  42  630  630  0,00  0,00  

Rożki  539085,96  77687,79  53  6360  795  795  0,00  

Zabierzów  140970,44  29089,29  20  2400  300  300  0,00  

     SUMA  60060  8925  7305  0,00  
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Zsumowane wartości obliczonych chłonności obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej z podziałem na funkcje przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 21 Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej źródło: 

opracowanie własne  

Funkcja zabudowy  

 
Powierzchnia użytkowa 

zabudowy [m2]  

mieszkaniowa   169379,09  

usługowa    44005,02  

produkcyjna   29776,94  

rekreacji indywidualnej   820,57  

 SUMA  243 981,63  

Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż położonych na obszarach o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej  

Plany ściśle określają przeznaczenie oraz wskaźniki urbanistyczne definiujące możliwość 

przyszłego zabudowania danych obszarów. Obliczenia chłonności dokonano poprzez porównanie 

terenów określanych przez mpzp jako możliwe do zabudowania z terenami obecnie zabudowanymi. 

Wyznaczono niezabudowane działki leżące w obszarach objętych planami oraz sprawdzono na jakich 

zasadach (określone wskaźniki urbanistyczne) plany dopuszczają ich zabudowanie. Ponadto 

sprawdzono czy kształt oraz powierzchnia wyznaczonych terenów umożliwia ich zabudowanie. Działki 

o zbyt małej powierzchni oraz kształcie uniemożliwiającym zlokalizowanie budynku zostały odrzucone 

z dalszych analiz.  

Wyliczenia chłonności obszarów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej dokonano na podstawie określonego w nim maksymalnego wskaźnika 

powierzchni zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji.   

Przyjęto poniższe założenia:  

−  30% terenu zostanie zajęte przez układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Plan 

określa poszczególne tereny w liniach rozgraniczających, których część ma dużą powierzchnię 

(dochodzącą do 28 ha) a nie wskazano dla nich układu drogowego i niezbędnej infrastruktury 

technicznej;  

−  W terenach RM plan dopuszcza realizację usług oraz obiektów usługowo-produkcyjnych. 

Przyjęto, że usługi stanowić będą 20% zabudowy, funkcja produkcyjna stanowić będzie 15%.  

−  W terenach MN plan dopuszcza lokalizację usług, przyjęto, że będą one stanowić 30% 

zabudowy na tym terenie;  

−  W terenach U plan wskazuje maksymalny wskaźnik zabudowy o wartości 80%, jednocześnie 

ustalając minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%. W obliczeniach przyjęto, że 

powierzchnia zabudowy wyniesie 60% – pozostała część będzie utwardzona i służyć będzie jako 

dojścia, miejsca parkingowe itp.;  

−  Wskaźniki zostaną wykorzystane w 50%;  
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Powierzchnia użytkowa stanowi 80% powierzchni całkowitej zabudowy.  
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Rysunek 8 Działki chłonne położone w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z 

wyłączeniem obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej źródło: opracowanie własne  
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Tabela 22 Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę z wyłączeniem obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej źródło: opracowanie własne  

Obręb  
Przeznaczenie 

terenu  

Powierzchnia 
całkowita terenu  
(pomniejszona o 

tereny komunikacji)  

Maksymalna 

powierzchnia 

zabudowy  

Maksymalna  
liczba 

kondygnacji  

Powierzchnia 

całkowita 

zabudowy  

Powierzchnia 

użytkowa 

zabudowy  

Powierzchnia użytkowa zabudowy  

mieszkaniowej  usługowej  produkcyjnej  
rekreacji 

indywidualnej  

    [m²]  %  szt.  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  

Bardzice  

MN  16257,56  25  2  6694,288809  5355,431047  3748,80  1606,63  0,00  0,00  

RM  238144,34  20  3  117671,3196  94137,05568  61189,09  18827,41  14120,56  0,00  

U  25871,69  80  3  38350,97406  30680,77925  0,00  30680,78  0,00  0,00  

Grabina  
MN  89759,04  25  2  36959,60628  29567,68502  20697,38  8870,31  0,00  0,00  

RM  109430,75  20  3  54071,66608  43257,33286  28117,27  8651,47  6488,60  0,00  

Huta  
Mazowszańska  

MN  36131,08  25  2  14877,50433  11902,00347  8331,40  3570,60  0,00  0,00  

MNL  347980,46  10  2  57314,42871  45851,54297  0,00  0,00  0,00  45851,54  

RM  210865,56  20  3  104192,3942  83353,9154  54180,05  16670,78  12503,09  0,00  

Kotarwice  

MN  117420,47  25  2  48349,60592  38679,68474  27075,78  11603,91  0,00  0,00  

RM  308061,38  20  3  152218,5665  121774,8532  79153,65  24354,97  18266,23  0,00  

U  13587,79  80  3  20141,89992  16113,51994  0,00  16113,52  0,00  0,00  

Mazowszany  

MN  33644,04  25  2  13853,42997  11082,74397  7757,92  3324,82  0,00  0,00  

RM  126295,24  20  3  62404,70779  49923,76623  32450,45  9984,75  7488,56  0,00  

U  10986,70  80  3  16286,16914  13028,93532  0,00  13028,94  0,00  0,00  

Parznice  RM  392751,61  20  3  194065,4993  155252,3994  100914,06  31050,48  23287,86  0,00  

Ruda Mała  RM  161918,88  20  3  80006,97724  64005,58179  41603,63  12801,12  9600,84  0,00  

Trablice  
MN  106818,76  25  2  43984,19641  35187,35712  24631,15  10556,21  0,00  0,00  

RM  341728,63  20  3  168854,1449  135083,3159  87804,16  27016,66  20262,50  0,00  

SUMA  577654,78  248713,35  112018,23  45851,54  
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    Wykorzystanie 

50%  288827,39  
124356,68  56009,12  22925,77  
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Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę oraz 

sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy  
Tabela 23 Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o w 

pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej i chłonnością 

obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę źródło: opracowanie własne  

   

maksymalne  
w skali gminy  

zapotrzebowanie 
na nową  

zabudowę w 

2049 r.  

chłonność obszarów  możliwość  
zlokalizowania 

nowej 

zabudowy  z ust. 5 pkt. 

2 u.o.p.z.p  

z ust. 5 
pkt. 3  

u.o.p.z.p  

z ust. 5 pkt. 2  
i 3 u.o.p.z.p  

[m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  

Zabudowa mieszkaniowa  616 849,29  169 979,09  311 753,16  481 732,25  158 642,81  

Zabudowa usługowa  708 074,00  44 005,02  124 356,68  168 361,70  539 712,30  

Zabudowa produkcyjna  300 000,00  29 776,94  56 009,12  85 786,06  214 213,94  

Zabudowa rekreacji indywidualnej  25 000,00  820,57  22 925,77  23 746,34  1 253,66  

Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową w zestawieniu z łączną chłonnością obszarów 

wskazuje, iż maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jest wyższe 

niż chłonność obszarów wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy. Zatem w kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala można przewidzieć lokalizację nowej zabudowy 

mieszkaniowej poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej. 
Jednakże biorąc pod uwagę wskazane tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowej w obecnym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdza się, że jest ona w nim 

realizowana. Wobec powyższego wyznaczenie nowych terenów zabudowy możliwe jest jedynie przy 
jednoczesnym zaniechaniu realizacji innych, wcześniej wskazanych terenów. Predysponowane do tego 

są szczególnie obszary nieobjęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową i produkcyjną w zestawieniu z chłonnością, 

wskazuje iż maksymalne w skali zapotrzebowanie na nową zabudowę o danych funkcjach także jest 

wyższe niż chłonność terenów wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy. Zapotrzebowanie jest 

większe niż tereny wskazane w obecnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy, 

przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej oraz terenami objętymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. przepisy 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) „nie 

dopuszczają jedynie – w przypadku, gdy zapotrzebowanie na zabudowę może być w pełni zaspokojone 
na obszarach objętych planami miejscowymi oraz obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej – przewidywania nowej zabudowy poza tymi obszarami. Pod pojęciem 

„nowej zabudowy” rozumieć należy zabudowę, która nie była dotąd projektowana w obowiązującym 

studium”. W związku z powyższym możliwe jest wskazanie nowej zabudowy o powierzchni 

wykraczającej poza wyliczone zapotrzebowanie, o ile nie wykracza ona poza tereny zabudowy 

wyznaczone w obowiązującym studium.  
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Należy zaznaczyć, iż ze względu na rolniczy charakter gminy, wskazane jest kształtowanie 

zabudowy na podstawie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie zwartych 

jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej daje możliwość 

wyposażenia terenów w infrastrukturę, zmniejsza tym samym koszty finansowe, jak i niekorzystną 

presję na środowisko przyrodnicze rozpraszającej się zabudowy.  

6. Określenie potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z konieczności realizacji 

zadań własnych, związanych z realizacją nowej zabudowy  

Potrzeby inwestycyjne gminy Kowala, wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, będą 

związane głównie z usługami oświaty oraz z rozbudową sieci infrastruktury technicznej. Gmina posiada 

dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, natomiast brak jest sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy korzystają 
głównie z bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Wprowadzenie nowej zabudowy będzie 

wiązać się rozbudową sieci wodociągowej o brakujące odcinki w terenach dotychczas nieuzbrojonych. 

Lokalizacja nowej zabudowy wiązać będzie się także z potrzebą rozbudowy sieci infrastruktury 

komunikacyjnej poprzez budowę nowych dróg lub poprawę stanu istniejących.   

Na terenie gminy Kowala wyznaczono tereny zabudowy zlokalizowane poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Obszary takie najczęściej pozbawione są 
uzbrojenia terenu, a dojazd do nich prowadzi nieutwardzonymi drogami polnymi. W związku z 

powyższym gmina będzie musiała ponieść w przyszłości koszty doprowadzenia do takich terenów dróg 

publicznych spełniających wymagania techniczne. Na potrzeby opracowania założono, że gmina 
poniesie koszt budowy szkieletu sieci infrastruktury tzn. właściciele nieruchomości poniosą koszty 

powstania dróg wewnętrznych.  

Na terenie gminy Kowala główne tereny mieszkaniowe zlokalizowane są na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej lub częściowo na terenach objętych już 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że obszary o zwartej 

strukturze zaopatrzone są w podstawowe media oraz posiadają dostęp do dróg nie przewiduje się 

konieczności realizacji na ich terenie zadań własnych gminy – poza realizacją sieci kanalizacyjnej.  

Na pozostałych obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

konieczność budowy nowoprojektowanych dróg oraz infrastruktury technicznej została już 

uwzględniona w opracowanych prognozach skutków finansowych. Na etapie ich tworzenia 
przeanalizowane zostały potrzeby inwestycyjne, wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związanych z wyznaczaniem terenów nowej zabudowy. Wskazano zakres prac, związanych z 

tworzeniem sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. W związku z powyższym również 

przewidywane koszty związane z budową infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej 

zostały uwzględnione w przyszłych wydatkach gminy. Ewentualne dodatkowe inwestycje mogą 
zaistnieć w przypadku, gdy nowa zabudowa będzie realizowana poza terenami objętymi planami i w 

oddaleniu od głównych ciągów komunikacyjnych. Jako priorytetowe do zaopatrzenia w infrastrukturę 

techniczną (sieci kanalizacyjne) wskazane są obszary o już istniejącej zwartej zabudowie. Wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną nowo wyznaczonych terenów zabudowy będzie zależne od tempa ich 

zabudowywania.   

W perspektywie do 2049 r. w gminie Kowala powstanie konieczność zapewnienia dodatkowych 

obiektów socjalnych (szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek), mających na celu zaspokojenie potrzeb 
lokalnej społeczności. W zależności od możliwości finansowych gminy, władze gminy zdecydują czy 

obiekty powstaną jako nowe budynki czy usługi, na które wystąpi dodatkowe zapotrzebowanie, będą 

realizowane w istniejących budynkach na zasadach najmu powierzchni. Okres realizacji inwestycji z 

zakresu usług społecznych będzie zależny od tempa zagospodarowywania terenów.  

7. Podsumowanie  
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Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną oraz zabudowę 

usługową, wyrażone w powierzchni użytkowej przekracza wielkość powierzchni użytkowej możliwej 
do uzupełnienia w terenach o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w terenach 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę o tych 

funkcjach. W związku z powyższym istnieje możliwość wyznaczania nowych terenów zabudowy o tych 

funkcjach.   

Z wyników bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę wynika, że istnieje nadwyżka 

zapotrzebowania nad chłonnością w zakresie zabudowy o funkcji usługowej wynosząca 531 638,30 m2 

oraz funkcji produkcyjnej wynosząca 214 213,94 m2 powierzchni użytkowej. Analiza dotychczas 

obowiązującego studium wskazuje, że poza obszarami zwartej zabudowy i poza terenami objętymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość lokalizacji ok. 441 117 m2 
pow. użytkowej zabudowy usługowej oraz 130 909 m2 pow. użytkowej zabudowy produkcyjnej (ze 

względu na strukturę dokumentu do wyliczeń przyjęto wskaźniki z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego). Daje to możliwość wskazania terenów nowej zabudowy, które 

przeznaczone będą dla odpowiednio 90 521,30 m2 pow. użytkowej usług i 83 304,94 m2 pow. użytkowej 

zabudowy produkcyjnej.  

Założono, że powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej usługowej i produkcyjnej stanowi 

80% powierzchni całkowitej budynku, a budynki usługowe będą miały średnio 1,5 kondygnacji a 

budynki produkcyjne 1 kondygnację, współczynnik powierzchni zabudowy działki będzie równy 60%, a 

wskaźniki zostaną wykorzystane w połowie oraz 30% powierzchni terenu zostanie przeznaczone pod 

infrastrukturę oraz komunikację. Wyliczone wartości pozwalają na wyznaczenie w kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego nowych terenów zabudowy usługowej o powierzchni około 32,68 

ha oraz zabudowy produkcyjnej o powierzchni około 45,12 ha.  

Z analizy wynika, iż istnieje zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową. Jednakże biorąc pod 
uwagę wskazane tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowej w dotychczas obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdza się, że przekraczają one 

wykazane zapotrzebowanie. Wyznaczenie nowych terenów zabudowy możliwe jest jedynie przy 

jednoczesnym zaniechaniu jej realizacji na wcześniej wskazanych obszarach.   

XI. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  ZE  STANU  PRAWNEGO 

GRUNTÓW  

Grunty na obszarze gminy Kowala są własnością przede wszystkim osób fizycznych i prawnych, 

a także Skarbu Państwa, województwa, powiatu i gminy. Znaczna większość gruntów stanowi własność 
osób fizycznych i prawnych, są to przede wszystkim użytki rolne i leśne oraz grunty zabudowane. 

Grunty Skarbu Państwa to głównie lasy, drogi i tereny kolejowe, a województwa i powiatu – drogi. 

Gmina jest właścicielem dróg, gruntów pod budynkami użyteczności publicznej (największy obszar w 
centrum Kowali), zieleni urządzonej oraz terenów rolnych (w tym największy obszar to grunty orne i 

łąki w Kosowie Większym).   

XII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I 

TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH  

1. Ograniczenia wynikające z uwarunkowań przyrodniczych i sanitarnych  

W granicach gminy Kowala jedyną wielkoobszarową formą ochrony przyrody jest Obszar 

Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec, który zajmuje niewielkie tereny we wschodniej części obszaru 
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opracowania. Na terenie gminy występują również dwa użytki ekologiczne oraz jeden pomnik 

przyrody.  

Obszary Chronionego Krajobrazu  

Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec znajduje się we wschodniej części gminy Kowala i 

obejmuje ok. 567 ha na jej terenie.   

Obszar ten został utworzony na podstawie Uchwały Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. zmieniającej uchwałę nr VI/27/77 w sprawie planu 

przestrzennego zagospodarowania województwa radomskiego do 1990 r. oraz planu 
społecznogospodarczego rozwoju województwa w latach 1976-1980 i kierunków rozwoju do roku 1985 

(Dz. Urz. z 1983 r. Nr 9, poz. 51). Obecnie dla tego Obszaru obowiązuje Rozporządzenie Nr 41 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-
Makowiec ze zmianami wprowadzonymi na podstawie dwóch uchwał Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego.  

Na obszarze zakazuje się:   

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;   

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); (nie dotyczy przedsięwzięć służących 
obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z 

rolnictwem i przemysłem spożywczym).  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m w obszarze Natura 2000 

a 50 m na pozostałym terenie od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o 
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którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Z 

2017 r. poz. 1121),  

z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej.”.   

Użytki ekologiczne  

Na terenie gminy Kowala znajdują się dwa użytki ekologiczne zlokalizowane w miejscowości Rożki3.  

Tabela 24 Wykaz użytków ekologicznych na terenie gminy Kowala  źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych CRFOD  

Lp.  nazwa  powierzchnia  opis  

Akt prawny utworzenia, 

ustanowienia lub 

wyznaczenia  Akty zmieniające  
użytek  0,93 ha  bagno  Rozporządzenie Nr 9  Rozporządzenie Wojewody Nr 221 z dn. 1  148 

 Wojewody Radomskiego  10.07.2001 w sprawie wprowadzenia użytków  
2  użytek 

149  
0,67 ha  bagno  z dn. 06.04.1998 w  

sprawie uznania za użytki  
ekologiczne  

ekologicznych na terenie województwa 
mazowieckiego  

Rozporządzenie Nr 95 Wojewody  
Mazowieckiego z dn. 29.11.2002 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
użytków ekologicznych na terenie województwa  

mazowieckiego  
Rozporządzenie Nr 16 Wojewody  

Mazowieckiego z dn. 23.07.2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 

użytków ekologicznych na terenie województwa 

mazowieckiego  

Rozporządzenie Nr 71 Wojewody  
Mazowieckiego z dn. 8.07.2005 uchylające 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  
w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych 

na terenie województwa mazowieckiego  

Rozporządzenie Nr 72 Wojewody  
Mazowieckiego z dn. 8.07.2005 w sprawie 

użytków ekologicznych  

Rozporządzenie Nr 35 Wojewody  
Mazowieckiego z dn. 13.07.2007 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie użytków ekologicznych  

Na terenie użytków ekologicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 

8.07.2005 w sprawie użytków ekologicznych ze zmianą, zakazuje się:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

                                                           
3 Zgodnie w danymi RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo Radom, użytek ekologiczny nr 149 obejmuje pododdział 117i, nie 

zaś pododdział 117h, jak by wynikało z Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Radomskiego z dn. 06.04.1998 w sprawie uznania za 

użytki ekologiczne (ze zmianami). Wynikać może to ze zmian numeracji pododdziałów, które zostały przeprowadzone w 

ostatnich latach na tym obszarze. Teren wyznaczony w ww. rozporządzeniach pod użytek ekologiczny (pododdział 117h) 

stanowi aktualnie teren wydzielony pod linię elektroenergetyczną.  
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych;  

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 7) zmiany sposobu 

użytkowania ziemi;  

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 11) 

umieszczania tablic reklamowych.  

Pomniki przyrody  

Na terenie gminy Kowala występuje jeden pomnik przyrody: „Kamień Kotarwicki” – głaz 

narzutowy, zlokalizowany w miejscowości Kotarwice. Utworzony został na podstawie uchwały nr 

XLVI.301.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5930) zmienionej uchwałą Rady Gminy Kowala nr 
III.15.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dot. ustanowienia pomnika 

przyrody.  

W myśl ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 45 w stosunku do pomników 

przyrody wprowadza się m.in. zakazy niszczenia lub uszkadzania obiektu, uszkadzania systemu 

korzeniowego, a także zmiany stosunków wodnych.  

2. Ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego  

Na terenie gminy znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, gminnej 

ewidencji zabytków, występują również stanowiska archeologiczne – elementy te podlegają 

ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

3. Ograniczenia wynikające z uwarunkowań transportowych i infrastruktury 

technicznej  

Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S7 i dawna droga krajowa nr 7, co powoduje 

to ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w rejonie tych dróg z uwagi na ich 

oddziaływania. Ograniczenia wynikają również z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Przez teren gminy przebiegają linie kolejowe nr 8 i 22, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym, budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od 

granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m;  

Ze względu na przebieg przez teren gminy linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV 

występuje ograniczenie w użytkowaniu terenów znajdujących się w pasie technologicznym od tych 

linii o szerokości odpowiednio 50 m (po 25 m licząc od osi linii) i 36 m (po 18 m licząc od osi linii).  
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XIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW 

NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH  

W granicach gminy Kowala nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, tj. nie wskazano 
udokumentowanych osuwisk4.  

XIV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW 

PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA  
1. Udokumentowane złoża kopalin  

Na terenie gminy Kowala występuje 9 udokumentowanych złóż kopalin. 8 z nich stanowią złoża 
kruszywa naturalnego, natomiast w jednym wydobywane są surowce ilaste do produkcji kruszywa 

lekkiego.  

Tabela 25 Udokumentowane złoża kopalin na terenie gminy Kowala   
źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, PIG-PIB 2019; System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS – karty 

informacyjne złóż kopalin, PIG-PIB  
Nr  

L.p.  Złoże  Kopalina  systemowy  
MIDAS  

Powierzchnia  Stan zagospodarowania  Obszar i teren górniczy  

1.  Helenów  Kruszywa 

naturalne  
5242  2,08 ha  złoże rozpoznane szczegółowo  -  

2.  Kotarwice  
(Parznice)  

Surowce  
ilaste d/p 

kruszywa 

lekkiego  

1277  22,681 ha  złoże rozpoznane szczegółowo  -  

3.  Malczów- 
Zenonów  

Kruszywa 

naturalne  
1617  37,24 ha  złoże rozpoznane szczegółowo  -  

4.  Malczów- 
Zenonów2  

Kruszywa 

naturalne  
18086  0,9714 ha  złoże rozpoznane szczegółowo  -  

5.  Romanów  Kruszywa 

naturalne  
9237  1,53 ha  złoże skreślone z bilansu 

zasobów  
-  

6.  Rożki  Kruszywa 

naturalne  
18219  1,0748 ha  złoże zagospodarowane  Rożki  

7. Rożki I  Kruszywa  18569  1,65 ha  złoże eksploatowane okresowo  Rożki I naturalne  
8. Trablice  Kruszywa  10403  6,23 ha  złoże skreślone z bilansu  -  

 naturalne  zasobów  

 
9. Trablice II  Kruszywa  18217  1,2187 ha  złoże rozpoznane szczegółowo  - naturalne  

Na terenie gminy wyznaczono 4 obszary perspektywiczne występowania złóż kopalin. Za 

prognostyczne dla kruszywa naturalnego uznano 2 obszary z miejscowościach Trablice i 1 obszar w 

miejscowości Huta Mazowszańska, gdzie prognozowane jest wydobycie piasku. Natomiast w 
miejscowości Rożki i częściowo Dąbrówka Zabłotnia wyznaczono obszar prognostyczny, gdzie 

występować mogą pokłady torfu.  

                                                           
4 SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej, portal PIG  
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2. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla  

W granicach gminy Kowala nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 

dwutlenku węgla.  

3. Zasoby wód podziemnych  

Cała gmina znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr GZWP nr 405 Niecka 

Radomska. Dla wymienionego zbiornika opracowano w 2011 r. dokumentację hydrogeologiczną, w 

której wskazano projektowane obszary ochronne, które zajmują prawie całą powierzchnię obszaru 
zbiornika. Prawie cały obszar gminy znajduje się w zasięgu podobszaru ochrony B, obejmującym tereny 

podatne na zanieczyszczenie, o czasie wymiany wód wynoszącym od 5 do 25 lat.  

XV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW 

GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH  

Obecnie na terenie gminy zlokalizowane są dwa tereny górnicze i dwa obszary górnicze, 

scharakteryzowane w tabeli.  

Tabela 26 Rejestr terenów górniczych (TG) i obszarów górniczych (OG)  źródło: warstwy 

tematyczne CBDG PIG: MIDAS – tereny i obszary górnicze kopalin; serwis MIDAS  

nr w rejestrze  nazwa złoża  
decyzja koncesyjna 

ustanawiająca  OG 

i TG  

data  
ważności 

koncesji  

rodzaj 

kopaliny  
powierzchnia 

TG [m2]  
powierzchnia 

OG [m2]  

10-7/12/1245  TG i OG Rożki  

Z1:ROŚ.6522.67.2016 
z dnia 31.08.2016 
wydana przez 
Starostę  
Radomskiego   

31.12.2036  
kruszywa 

naturalne  
15 823  10 748  

10-7/13/1307  TG i OG Rożki I  

Z1:ROŚ.6522.53.2017 
z dnia 31.07.2017 
wydana przez 
Starostę  
Radomskiego  

31.12.2037  
kruszywa 

naturalne  
16 500  16 500  

Lokalizacja udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych została wskazana na 

rysunku studium (Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego).  

XVI. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  ZE  STANU  SYSTEMU 

KOMUNIKACJI  
1. Sieć drogowa  

Podstawowy układ drogowy gminy Kowala, stanowi:  

−  droga ekspresowa S7 relacji Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Radom – Kielce – 

Kraków – Chyżne (granica państwa);  

−  drogi wojewódzkie:  

− nr 733 relacji Maliszów – Skaryszew – Karszówka, − 

nr 744 relacji Radom – Wierzbica – Starachowice,  

− dawna droga krajowa nr 7 relacji węzeł Radom Płn. (Jedlanka) – węzeł Szydłowiec 

Centrum;  
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−  drogi powiatowe:  

− 3564W relacji Radom – Augustów,  

− 3557W relacji Kowala  –  Ruda Wielka – Wierzbica,  

− 3539W relacji Radom  –  Gębarzów – Polany,  

− 3559W relacji Młodocin – Kowala,  

− 3540W relacji Parznice – Skaryszew,  

− 4010W relacji Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała,  

− 3535W relacji Trablice – Sołtyków,  

− dawna droga wojewódzka nr 733 na odcinku Parznice – Kowala – Rożki – Młodocin 
– Wolanów – Zakrzew,  

− południowa wewnętrzna obwodnica Radomia.  

Drogi układu podstawowego w przeważającej części przebiegają na osi północ – południe, 

rozchodząc się promieniście z Radomia. Stanowią one główne powiązania wewnętrzne i zewnętrzne 

gminy Kowala. Droga ekspresowa ma charakter tranzytowy (jest częścią trasy europejskiej E77 oraz 

Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T) Bałtyk – Adriatyk). Dla gminy Kowala stanowi 
powiązania zewnętrzne z krajowym i europejskim układem drogowym, na granicy z gminą Orońsko 

zlokalizowany jest węzeł drogowy Radom Południe.  

Uzupełnieniem podstawowego układu drogowego są pozostałe drogi powiatowe i drogi kategorii 

gminnej, które obsługują wszystkie miejscowości na terenie gminy.   

Na terenie gminy Kowala zlokalizowanych jest 149,34 km dróg publicznych, w tym:  

− drogi krajowe – 1,42 km  

− drogi wojewódzkie – 16,00 km,  

− drogi powiatowe – 35,53 km,  

− drogi gminne – 96,39 km, z czego o nawierzchni utwardzonej 58,25 km.  

Rysunek 9 Układ drogowy źródło: 

opracowanie własne  
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2. Natężenie ruchu  

Pomiary natężenia ruchu prowadzone są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR). Badania 

odbywają się w pięcioletnim cyklu, ostatnie pomiary miały miejsce w latach 2010 i 2015.   

Tabela 27 Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu źródło: 

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Droga  Odcinek  
Liczba pojazdów  

2010  2015  

DK7  
Radom – Młodocin  20 441  17 295  

Młodocin – Szydłowiec  15 648  16 969  

DW733  

Wolanów – Młodocin obecnie droga 

powiatowa  
1 160  1 026  

Młodocin – Parznice obecnie droga 

powiatowa  
505  528  

Parznice – Maliszów odcinek wspólny z 

DW744  
4 898  2 553  

Maliszów – Skaryszew  1 200  1 297  

DW744  Radom – Parznice  8 114  7 022  
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 Parznice – Maliszów odcinek wspólny z 

DW733  
4 898  2 553  

Maliszów – Wierzbica  5 950  4 719  

W porównaniu do Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 na większości badanych odcinków liczba 

pojazdów spadła, pomimo wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów. W 2010 r. na terenie powiatu 

radomskiego zarejestrowanych było 87 257 pojazdów, w tym 63 248 samochodów osobowych. Do 

2018 r. liczby te wzrosły odpowiednio do 119 162 pojazdów i 85 776 samochodów osobowych5.  

DK7 odznaczała się tranzytowym charakterem, obecnie większość ruchu przejęła otwarta w 2018 

r. zachodnia obwodnica Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7. 3. System parkowania  

Miejsca parkingowe i postojowe ogólnodostępne występują na terenie gminy nielicznie. 
Zlokalizowane są jedynie przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, a także przy 

usługach komercyjnych. Większość miejsc postojowych lokalizowana jest w ramach nieruchomości, na 

której prowadzona jest działalność. Równocześnie zaznacza się potrzeba wyznaczenia nowych 

parkingów, zapewniających obsługę terenów szkół i innych obiektów użyteczności publicznej oraz 

usług komercyjnych, a także cmentarzy.  

W związku z charakterem zabudowy na obszarze gminy nie ma potrzeby wyznaczenia miejsc 

postojowych ogólnodostępnych w ramach zabudowy mieszkaniowej.  

4. Komunikacja autobusowa  

Transport zbiorowy oparty jest na sieci komunikacji autobusowej. Połączenia komunikacyjne 

zapewnia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, który obsługuje Kończyce-Kolonię, Kosów, Młodocin 

Mniejszy i Rożki linią nr 5 oraz Hutę Mazowszańską linią nr 23.  

Pozostały obszar gminy obsługiwany jest przez przewoźników prywatnych, wykonujących m.in.  

połączenia na linach Radom – Wierzbica, Radom – Podsuliszka, Radom – Parznice.  

5. Komunikacja kolejowa  

Przez gminę Kowala w części północnej i zachodniej przebiega linia kolejowa nr 8 relacji 

Warszawa Zachodnia – Kraków Główny. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o 

kategorii pierwszorzędnej i państwowym znaczeniu, gdzie pociągi pasażerskie mogą uzyskiwać 

prędkość 140 km/h. Linia należy do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T) Bałtyk – 

Adriatyk.   

W północnej części gminy zlokalizowana jest linia kolejowa nr 22 relacji Tomaszów Mazowiecki 

– Radom. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o kategorii pierwszorzędnej i 

państwowym znaczeniu, pociągi pasażerskie mogą uzyskiwać prędkość 120 km/h.   

Ruch pociągów pomiędzy liniami nr 8 i 22 umożliwia linia kolejowa nr 576 (Rożki – Wierzbica).   

Na terenie gminy znajdują się cztery przystanki kolejowe. Trzy zlokalizowane są na linii nr 8 – 

Radom Południowy, Rożki oraz Ruda Wielka. Zatrzymują się tutaj pociągi Kolei Mazowieckich w kursach 

do Radomia, Skarżyska-Kamiennej oraz pojedynczych kursach w kierunku Warszawy i Pionek.  

Na linii kolejowej nr 22 znajduje się przystanek Kończyce Radomskie, skąd pociągi Kolei Mazowieckich 

wykonują połączenia do Radomia oraz Drzewicy przez Przysuchą.  

Ze względu na peryferyjne, względem układu osadniczego, położenie linii kolejowej na terenie 
gminy, niedostosowaną infrastrukturę oraz brak parkingów transport kolejowy nie pełni istotnej 

funkcji w transporcie osób.  

                                                           
5 Dane GUS BDL  
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Rysunek 10 Układ linii kolejowych źródło: 

opracowanie własne  

  

6. Infrastruktura rowerowa  

Na terenie gminy brak jest infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów, pasy rowerowe, ciągi 

pieszo-rowerowe). Rower może być skutecznym środkiem transportu, szczególnie w terenach o 
zwartej zabudowie, a także pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy czy 

Radomiem.  

Na terenie gminy wyznaczone są szlaki rowerowe wykorzystywane głównie w ruchu 

turystycznym: niebieski (Radom Cudnów – Ruda Wielka), czarny (Mirów – Sołtyków), zielony 

(Niedarczów – Radom Krychnowice), czerwony (Wierzbica – Wierzbica).  

XVII. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  ZE  STANU  SYSTEMÓW 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. Zaopatrzenie w wodę  

Na terenie gminy Kowala, w obrębie Dąbrówka Zabłotnia zlokalizowane jest ujęcie wody wraz ze 

zbiornikiem o pojemności 900 m3 oraz stacją uzdatniania. Ujęcie działa w oparciu o studnie głębinowe. 

Stanowi ono źródło wody dla całej gminy, skąd wodociągami woda rozprowadzana jest do odbiorców.  
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Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 123,4 km, natomiast liczba mieszkańców 

podłączonych do sieci wodociągowej wynosi 11 805, co daje 97,6% ogółu mieszkańców6. Zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę objęte są wszystkie miejscowości w gminie. Na obszarach, które nie mają 

możliwości podłączenia do sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę odbywa się ze studni 

indywidualnych.   

W gminie występują okresowe problemy w zapewnieniu odpowiedniej ilości wody odbiorcom.  

Związane jest to z niewystarczającą wydajnością sieci wodociągowej.   

2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych  

W gminie Kowala brak jest oczyszczalni ścieków oraz systemu zbiorowego odprowadzenia 

ścieków. Gospodarka ściekowa rozwiązywana jest w sposób indywidualny. Ścieki gromadzone są w 
zbiornikach bezodpływowych, z których nieczystości wywożone są wozami asenizacyjnymi do punktu 

zlewnego na terenie oczyszczalni poza granicami gminy. Część mieszkańców korzysta z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W gminie znajduje się 2 908 zbiorników bezodpływowych oraz 431 
przydomowych oczyszczalni ścieków7.  

Tak zorganizowana gospodarka ściekowa na terenie gminy stwarza zagrożenie dla środowiska, w 
szczególności w przypadku nieszczelności zbiorników bezodpływowych, bądź ich przepełnienia.  

3. Gospodarka odpadami  

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 gmina Kowala 

jest jedną z 76 gmin należących do regionu południowego. W gminie Kowala nie funkcjonują regionalne 

instalacje do przetwarzania odpadów, jedynie w miejscowości Młodocin Mniejszy zlokalizowana jest 

instalacja do demontażu pojazdów. Odpady zmieszane odbierane z terenu gminy dostarczane są do 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Radom – instalacja do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów.  

Na terenie gminy, w miejscowości Kosów zlokalizowany jest tymczasowy punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych.   

W gminie Kowala w 2018 r. zebrano ogółem 2101,24 t odpadów, z czego zmieszanych odpadów 
było 1218,3 t, a odpadów zebranych selektywnie 882,94 t, co stanowiło 42% ogółu odpadów8.   

Na terenie gminy w dalszym ciągu wykorzystywane są wyroby azbestowe. Masa 
zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych wynosi 3070 t, z czego unieszkodliwiono 337,9 t, a 2732,1 

t pozostało do unieszkodliwienia9.  

4. Zaopatrzenie w gaz  

Mieszkańcy gminy Kowala posiadają dostęp do gazu ziemnego dostarczanego siecią gazową od 

strony miasta Radomia. Sieć gazowa obejmuje północną część gminy, obręby Kosów Większy, Kosów 

Mniejszy, Ludwinów, Trablice, Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska.   

Długość rozdzielczej sieci gazowej wynosi 28,6 km i podłączone są do niej 593 budynki. Z sieci gazowej 
korzysta 13,8% mieszkańców gminy10.   

Gazociągi średniego ciśnienia położone są wzdłuż głównych ulic i mogą stanowić gazociągi bazowe dla 

gazyfikacji gminy.   

                                                           
6 GUS BDL, stan na 31.12.2017 r.  

7 7 GUS BDL, stan na 31.12.2017 r.    

8 GUS BDL, stan na 31.12.2017 r.  
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Przez teren gminy nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia.  

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną  

W granicach administracyjnych gminy Kowala zlokalizowane są elementy Krajowego Systemu 
Przesyłowego tj. stacja elektroenergetyczna (SE) 220/110 kV Rożki oraz linie elektroenergetyczne:  

− linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rożki - Kielce, − 

linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Kozienice - Rożki, − 

linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rożki - Puławy.   

Z SE Rożki wyprowadzone są linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV:  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Chronówek,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Szydłowiec,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Szerzawy,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Wierzbica,  

−  dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Iłża, Rożki - Starachowice,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Zwoleń,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Radom Potkanów,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Radom Centralna,  

−  linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rożki - Radom Zamłynie.  

Zasilanie gminy Kowala w energię elektryczną ma miejsce z Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 
Potkanów 110/15 kV, GPZ Południowa 110/15 kV oraz GPZ Iłża 110/15 kV zlokalizowanych poza 

granicami gminy. Na system elektroenergetyczny gminy składają się także stacje transformatorowe 
15/0,4 kV, linie elektroenergetyczne średniego napięcia (15 kV) oraz linie niskiego napięcia. Linie 

elektroenergetyczne średniego oraz niskiego napięcia występują zarówno jako kablowe jak i 

napowietrzne.  

Linie elektroenergetyczne wprowadzają ograniczenia w możliwości zabudowy terenów wokół 
nich. Dla napowietrznych linii 220 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m licząc 

od osi linii), natomiast dla napowierzchnych linii 110 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 36 

m (po 18 m licząc od osi linii). W pasch technologicznych linii elektroenergetycznych dopuszcza się 

lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

6. Ciepłownictwo  

Energia cieplna wykorzystywana jest w głównej mierze do ogrzania mieszkań oraz 

przygotowania ciepłej wody. Na terenie gminy Kowala nie funkcjonuje centralny system ciepłowniczy, 

nie działają także przedsiębiorstwa ciepłownicze. Budynki mieszkalne jednorodzinne,  

                                                                                                                                                                                      

9 bazaazbestowa.gov.pl stan na 21.09.2019 r.  

10 GUS BDL, stan na 31.12.2018 r.  

budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze zlokalizowane w granicach gminy ogrzewane 
są za pomocą indywidualnych rozwiązań. W związku z tym ogrzewanie budynków oparte jest na 

indywidualnych źródłach ciepła, w których wykorzystywanie są głównie paliwa stałe, tj. węgiel, drzewo. 
Na obszarach objętych siecią gazową do celów grzewczych wykorzystywany jest gaz ziemny.  

7. Odnawialne źródła energii  
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Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Energia z odnawialnych źródeł wykorzystywana jest 

jedynie w mikroinstalacjach OZE dla indywidualnych odbiorców.   

Na terenie gminy usłonecznienie względne w ciągu roku wynosi ok. 34-36%, a średnie roczne 

całkowite promieniowanie słoneczne wynosi 10,01-10,25 MJ/m2. Są to korzystne warunki do 
wykorzystania energii słonecznej. Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z 

promieniowania słonecznego są tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające 

promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.  

Obszar gminy charakteryzuje się korzystnymi warunkami do rozwoju energetyki wiatrowej, na 
jej terenie energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi 1250 kWh/m2. Prędkość 

wiatru osiąga ok. 4-5 m/s. Jest to wielkość wystarczająca do budowy elektrowni wiatrowych. Jednak, 

aby stwierdzić przydatność danego obszaru pod lokalizację tego typu instalacji należy przeprowadzić 

szczegółowe badania oraz przeanalizować szereg czynników, między innymi pokrycie terenu.  

Gmina Kowala nie ma potencjału do wykorzystania energetyki geotermalnej.  

XVIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI 

PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje 

inwestycje celu publicznego jako: „działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 

(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje 

międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania 
oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”.  

Dla obszaru gminy inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz 

najważniejsze inwestycje strategiczne przewidziane do realizacji uwzględniono w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę 

Ministrów, właściwego ministra i Sejmik Województwa.   

Zagadnienie realizacji ponadlokalnych celów publicznych zostało szczegółowo opisane w 
części B. Kierunki zagospodarowania przestrzennego (rozdział IX. Obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym).  

XIX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ  

Na terenie gminy Kowala nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią ani inne obszary 

narażone na niebezpieczeństwo występowania powodzi.  
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I. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W 

PRZEZNACZENIU TERENÓW  

Zgodnie z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Kowala na lata 2015– 

2022 zadaniem gminy będzie rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie warunków do 
rozwoju społecznego mieszkańców, intensyfikacja działań na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej 

i ekologicznej oraz wsparcie dla przedsiębiorczości.  

Gmina Kowala zachowa swój rolniczy charakter z jednoczesnym rozwojem zabudowy 

mieszkaniowej, wykorzystując lokalne zasoby oraz połączenia komunikacyjne. Gmina podejmie 
działania dla poprawy warunków zamieszkania i inwestowania, realizacji różnych form rekreacji i 

wypoczynku oraz wzmocnienia swojego wizerunku przy równoczesnym zachowaniu równowagi 

środowiska naturalnego.  

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala i przyjęte cele 
rozwoju zgodne ze strategią stanowią podstawę do sformułowania kierunków kształtowania struktury 

przestrzennej gminy, w ramach których opracowano podział obszaru gminy na tereny o różnych 

funkcjach.  

Zrównoważony rozwój gminy Kowala powinien być realizowany poprzez następujące działania 

dotyczące kształtowania polityki przestrzennej:  

• w zakresie zmian w strukturze przestrzennej gminy:  

−  utrzymanie rolniczego charakteru gminy,  

−  wyznaczenie obszarów centrów lokalnych (Kosów Większy, Mazowszany, Bardzice) oraz 

centrum gminnego (Kowala), pełniących funkcję obszarów reprezentacyjnych, integrujących 

społeczność lokalną, wspartych funkcjami usługowymi,  

−  dążenie do wielofunkcyjnego rozwoju gminy przy strefowej koncentracji poszczególnych 

funkcji rozwojowych, zachowując właściwe proporcje pomiędzy terenami do zainwestowania 

a terenami otwartymi,  

−  zwiększanie intensywności zabudowy w terenach już zainwestowanych i uzbrojonych oraz 

maksymalne zachowanie terenów otwartych – eliminacja rozpraszania zabudowy,  

−  tworzenie ładu przestrzennego poprzez segregację funkcji konfliktowych, tworzenie 

warunków dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, nie lokalizowanie funkcji uciążliwych w 

zespołach zabudowy mieszkaniowej;  

−  dostosowanie formy architektonicznej nowo realizowanych bądź przebudowywanych 

budynków do charakteru istniejącej zabudowy, miejscowej tradycji i otaczającego krajobrazu,  

−  przygotowanie terenów pod inwestycje – wyposażenie ich w infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną,  

−  tworzenie warunków dla rozwoju handlu, gastronomii i rzemiosła, poprzez dopuszczenie 

lokalizacji usług nieuciążliwych, niekolidujących z zabudową mieszkaniową w terenach o 

dominującej funkcji mieszkaniowej,  

−  stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, przygotowanie 
uzbrojonych terenów pod inwestycje związane z nieuciążliwą działalnością gospodarczą dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie przy głównych szlakach komunikacyjnych  
(droga krajowa nr 7, linia kolejowa nr 8),  

−  realizacja obiektów dla potrzeb produkcji rolnej, dopuszczenie realizacji nowej i rozbudowy 

istniejącej zabudowy zagrodowej,  

−  rozwój usług rekreacji i wypoczynku w ramach wyznaczonych terenów inwestycyjnych, poprzez 

wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego;  
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• w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:  

−  racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem zasad jego 

ochrony i rekultywacji;  

−  ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej;  

−  zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesianie nieużytków i gruntów rolnych słabych klas 

bonitacyjnych;  

−  zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych, bioróżnorodności oraz równowagi 

ekologicznej w środowisku przyrodniczym gminy,  

−  ochrona systemu powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami o znaczącej funkcji 

środowiskowej, przede wszystkim terenami leśnymi,  

−  nie dopuszczanie do lokalizowania w najbliższym otoczeniu terenów i obiektów o największych 

wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych form użytkowania terenu 

zagrażających równowadze środowiska,  

−  poprawa jakości środowiska przyrodniczego, m.in. poprzez ograniczenie niskiej emisji, 

ograniczanie zanieczyszczania wód podziemnych, rekultywację terenów przekształconych w 

wyniku działalności człowieka,  

−  planowanie i realizowanie zabudowy na terenie gminy z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakości środowiska,  

−  wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju rekreacji i wypoczynku,  

−  uwzględnienie odrębnych zasad zagospodarowania dla terenów objętych ochroną przyrody 

zgodnie z przepisami odrębnymi,  

−  zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,  a w 

szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;  

• w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:  

−  ochrona cennych obiektów i obszarów objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków i 

gminnej ewidencji zabytków, kształtowanie krajobrazu zgodnie z historycznymi 

uwarunkowaniami, utrzymanie obiektów zabytkowych w dobrym stanie technicznym,  

−  wykorzystanie walorów kulturowych gminy dla rozwoju rekreacji i wypoczynku,  

−  ochrona ekspozycji obiektów oraz zachowanie historycznych relacji przestrzennych,  

−  zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu – eksponowanie 

walorów kulturowych gminy w połączeniu z walorami krajobrazowymi;  

• w zakresie rozwoju komunikacji:  

− modernizacja i rozbudowa sieci dróg, zapewnienie drogom parametrów technicznych 
odpowiednich dla danej klasy,  

− oddzielenie ruchu kołowego od pieszego i rowerowego, poprzez budowę chodników, ścieżek 

rowerowych, utwardzonych poboczy;  

• w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:  

−  poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów istniejącej zabudowy, w tym:  

rozbudowa sieci wodociągowej i gazowej, budowa sieci kanalizacyjnej;  

−  przygotowanie terenów pod nowe inwestycje poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu – 

równoległa realizacja zabudowy z wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną,  

−  poprawa stanu istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich 

rozbudowa,  

−  zwiększenie liczby gospodarstw domowych wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

utrzymanie istniejących systemów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.  
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II. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW  

W celu tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju oraz uczytelnienia struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy w studium określono kierunki przeznaczeń zagospodarowania 

poszczególnych terenów.  

Wskazana w studium funkcja i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów określają 

podstawowy kierunek przeznaczenia terenu. Przypisanemu kierunkowi można przyporządkować inne 

sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne kierunki przeznaczenia, o ile wzbogacają lub 

uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć.  

W części graficznej studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego), stanowiącej załącznik 

nr 3, wskazane zostały główne kategorie terenów, które rozróżniono ze względu na funkcję oraz zasady 

zagospodarowania. Granice terenów przedstawione na załączniku oraz wskaźniki podane w części 

tekstowej, należy traktować jako wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ostateczny przebieg granic terenów i wielkość wskaźników zostaną ustalone w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Wyznaczono następujące tereny:  

− MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej; 

− ML – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej; 

− RM – teren zabudowy zagrodowej;  

− U – teren zabudowy usługowej;  

− PU – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, usług;  

− PEF – teren obiektów produkcyjnych – elektrownie fotowoltaiczne;  

− PG – teren powierzchniowej eksploatacji kopalin;  

− IT – teren infrastruktury technicznej;  

− ZP – teren zieleni urządzonej;  

− ZC – teren cmentarza;  

− ZCz – teren cmentarza zamkniętego; − 

R – teren rolniczy;  

− ZL – teren lasu;  

− ZLZ – teren zalesień;  

− WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych; − 

KK – teren kolejowy.  

Dla powyższych terenów określa się kierunki przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego 

oraz zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu. Uzupełnieniem 

dla tych ustaleń są treści kierunków ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kierunków i 

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunków rozwoju systemu komunikacji i systemów 

infrastruktury technicznej oraz wskazania wynikające z ogólnych zasad polityki przestrzennej.  

MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− zabudowa zagrodowa,  
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− zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne (m.in. z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, 

sportu i rekreacji, kultu religijnego) oraz usługi podstawowe (m.in. w zakresie handlu, 
gastronomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości);  

  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa związana z produkcją w gospodarstwach rolnych, hodowlanych wraz z zapleczem 

administracyjnym i socjalnym,  

− zieleń urządzona z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych, placów 

zabaw, obiektów małej architektury itp., zbiorniki wodne,  

− drogi, place, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w tym zbiorniki retencyjne,  

− urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o 

 mocy nieprzekraczającej 100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− należy  dążyć  do  wykształcenia  jednorodnego  charakteru  architektonicznego 

poszczególnych rejonów wsi,  

− utrzymanie istniejącej zabudowy (w tym mieszkaniowej wielorodzinnej) z możliwością 

rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% działki budowlanej dla zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej, 20% działki budowlanej dla zabudowy usługowej;  

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

ML – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− zabudowa rekreacji indywidualnej; Dopuszczalne 

kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne (m.in. z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, 
sportu i rekreacji, kultu religijnego) oraz usługi podstawowe (m.in. w zakresie handlu, 

gastronomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości),  

− zieleń urządzona z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych, placów 

zabaw, obiektów małej architektury itp., zbiorniki wodne,  

− drogi, place, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w tym zbiorniki retencyjne,  

− urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o 
 mocy nieprzekraczającej 100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− należy  dążyć  do  wykształcenia  jednorodnego  charakteru  architektonicznego 

poszczególnych rejonów wsi,  

− utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i 
przebudowy,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% działki budowlanej;  
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− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

RM – teren zabudowy zagrodowej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

zabudowa zagrodowa;  

  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa usługowa związana z rolnictwem,  

− zabudowa związana z produkcją w gospodarstwach rolnych, hodowlanych wraz z zapleczem 

administracyjnym i socjalnym,  

− zieleń urządzona, zbiorniki wodne,  

− drogi, ciągi pieszo-jezdne, parkingi  

− obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej, w tym zbiorniki 

retencyjne,  

− urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 

100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i 

przebudowy,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość 

wynika z wymogów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% działki budowlanej;  

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

U – teren zabudowy usługowej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− zabudowa usługowa m.in. w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości,  

− zabudowa usług publicznych m.in. w zakresie usług oświaty, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, 
kultu religijnego, kultury, pomocy społecznej, administracji,  

− budowle i urządzenia sportowo-rekreacyjne (m.in. boiska do sportowych gier zespołowych, 
siłownie plenerowe, korty tenisowe, bieżnie, skałki i ścianki wspinaczkowe, place zabaw, itp.),  

− budynki i obiekty do uprawiania sportu i rekreacji; Dopuszczalne 

kierunki przeznaczenia:  

− zieleń urządzona z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych, placów 

zabaw, obiektów małej architektury itp., zbiorniki wodne,  

− drogi, place, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym zbiorniki retencyjne,  

− urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o 

 mocy nieprzekraczającej 100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− utrzymanie istniejącej zabudowy (w tym mieszkaniowej jednorodzinnej) z możliwością 
rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy,  
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− zapewnienie w obrębie każdej działki generującej ruch samochodowy niezbędnych miejsc 

parkingowych,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, a dla usług sportu i rekreacji – 16 m, za wyjątkiem 

obiektów i urządzeń, których wysokość wynika z wymogów technicznych, konstrukcyjnych, 

technologicznych,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% działki budowlanej,  

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  
  

PU – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− obiekty produkcyjne, składy, magazyny, handel hurtowy, bazy budowlane i sprzętowe wraz z 

zapleczem administracyjnym i socjalnym,  

− zabudowa usługowa, w tym m.in. usługi publiczne; Dopuszczalne 

kierunki przeznaczenia:  

− zieleń urządzona i izolacyjna,  

− drogi, place, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym zbiorniki retencyjne,  

− urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o 

 mocy nieprzekraczającej 100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− utrzymanie istniejącej zabudowy (w tym mieszkaniowej jednorodzinnej) z możliwością 

rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy,  

− zapewnienie w obrębie każdej działki generującej ruch samochodowy niezbędnych miejsc 

parkingowych,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość 

wynika z wymogów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% działki budowlanej,  

− przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej należy wyznaczyć strefy zieleni izolacyjnej, 
 zabezpieczającej  zabudowę  mieszkaniową  przed  potencjalnymi 
uciążliwościami.  

PEF – teren obiektów produkcyjnych – elektrownie fotowoltaiczne  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− obiekty produkcyjne – elektrownie fotowoltaiczne; Dopuszczalne 
kierunki przeznaczenia:  

− drogi, place manewrowe oraz montażowe,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% działki budowlanej.  

PG – teren powierzchniowej eksploatacji kopalin  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− powierzchniowa eksploatacja kopalin;  Dopuszczalne 
kierunki przeznaczenia:  
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− obiekty administracyjne i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym,  

− zieleń urządzona i izolacyjna,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Standardy 
kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego,  

− zakaz zabudowy za wyjątkiem realizacji obiektów, urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń 
pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopaliny,  

− wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kopalin w oparciu o ustalony w decyzjach 

administracyjnych kierunek i warunki przeprowadzania rekultywacji,  

− zakaz składowania odpadów niebezpiecznych na terenach poeksploatacyjnych maksymalna 
wysokość zabudowy – 10 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość wynika z 

wymogów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,  
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minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% działki budowlanej.  

IT – teren infrastruktury technicznej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− obiekty  i  urządzenia  infrastruktury  technicznej  związane  z 
 elektroenergetyką, gazownictwem, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-
kanalizacyjną oraz urządzenia wodne;  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− obiekty administracyjne związane z przeznaczeniem podstawowym,  

− zieleń urządzona i izolacyjna,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  

− urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o 

 mocy nieprzekraczającej 100 kW;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− maksymalna wysokość zabudowy – 10 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymogów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, − minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna – 10% działki budowlanej.  

ZP – teren zieleni urządzonej  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− zieleń urządzona;  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− zbiorniki wodne,  

− terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,  

− obiekty usług towarzyszących funkcji podstawowej m.in. gastronomia, kultura, sport i 

rekreacja,  

− układ dróg publicznych oraz placów, ciągów pieszych i rowerowych oraz inne przestrzenie 
publiczne,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− stworzenie wartościowej kompozycji przestrzennej przy wykorzystaniu wysokiej jakości 

obiektów małej architektury,  

− utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i 
przebudowy,  

− maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% działki budowlanej.  

ZC – teren cmentarza  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− cmentarz wraz z usługami kultu religijnego; Dopuszczalne 
kierunki przeznaczenia:  

− usługi związane z przeznaczeniem podstawowym – zakłady kamieniarskie, pogrzebowe, 

drobny handel (kwiaty, znicze),  

− kaplice,  

− obiekty małej architektury,  
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− zieleń urządzona, nieurządzona,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymogów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,  

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% działki budowlanej.  

ZCz – teren cmentarza zamkniętego  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− cmentarz zamknięty;  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− obiekty małej architektury,  

− zieleń urządzona, nieurządzona,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% działki budowlanej.  

R – teren rolniczy  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, sady; Dopuszczalne 

kierunki przeznaczenia:  

− obiekty i urządzenia melioracji wodnych,  

− stawy hodowlane, zbiorniki retencyjne,   

− zadrzewienia, zalesienia,  

− zieleń nieurządzona, cieki wodne,  

− drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, ciągi piesze, ciągi rowerowe,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− utrzymanie istniejącej zabudowy na zasadach określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego,  

− wzbogacanie krajobrazu obszarów przestrzeni rolniczej poprzez utrzymanie i wprowadzanie 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych z uwzględnianiem gatunków rodzimych,  

− poprawa wartości użytkowej gruntów m.in. poprzez zwiększanie retencji, działania 
melioracyjne, właściwe zabiegi agrotechniczne (dostosowanie roślin do możliwości 

kompleksów glebowo-rolniczych, wapnowanie, nawożenie, itp.).  

− ochrona przed zmianą użytkowania zwartych kompleksów o najlepszych i średnich, w skali 
gminy, warunkach naturalnych do produkcji rolniczej,  

− promocja różnorodnych form rolnictwa ekologicznego i produkcji zintegrowanej (np. 

gospodarstwa ekologiczne) przede wszystkim na określonych terenach systemu 

przyrodniczego oraz na pozostałych obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

ZL – teren lasu  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− lasy;  
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Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− zalesienia, zadrzewienia,  

− zieleń nieurządzona, cieki wodne,  

− drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, ciągi piesze, ciągi rowerowe,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki 

leśnej, obiektów małej architektury i urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów 

odrębnych, infrastruktury technicznej oraz ciągów pieszych i rowerowych,  

− zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną,  

zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów leśnych, 
stanowiących element systemu przyrodniczego gminy oraz istotny walor dla rozwoju 
rekreacji,  

− gospodarkę leśną należy prowadzić w oparciu o specjalistyczne operaty urządzeniowoleśne 

sporządzane przez właściwe służby.  

ZLz – teren zalesień  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− zalesienia;  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− zadrzewienia, użytki rolne,  

− zieleń nieurządzona, cieki wodne,  

− drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, ciągi piesze, ciągi rowerowe,  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; Standardy 

kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki 

leśnej, obiektów małej architektury i urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów 
odrębnych, infrastruktury technicznej oraz ciągów pieszych i rowerowych,  

− zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną,  

− zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów, stanowiących 

element systemu przyrodniczego gminy oraz istotny walor dla rozwoju rekreacji,  

WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− wody powierzchniowe śródlądowe,  

− stawy, w tym hodowlane,  

− obiekty i urządzenia służące gospodarce rybackiej; Dopuszczalne 

kierunki przeznaczenia:  

− zieleń nieurządzona,  

− obiekty i urządzenia służące turystyce i rekreacji wodnej; Standardy 
kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:  

− utrzymanie dominacji terenów otwartych z ochroną ciągłości ekosystemów w skali lokalnej 

i ponadlokalnej,   
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− utrzymanie naturalnej otuliny rzek i cieków wodnych, z zachowaniem zasad ochrony 
przeciwpowodziowej,  

− ochrona wód przed zanieczyszczeniem.  

KK – teren kolejowy  

Podstawowe kierunki przeznaczenia:  

− infrastruktura kolejowa z liniami kolejowymi i obiektami inżynierskimi, − 

przystanki kolejowe;  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:  

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  

− drogi, place ciągi piesze, rowerowe;  

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: − 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 90



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOWALA  

91  

III. TERENY  Z  OGRANICZENIAMI  ZABUDOWY  ORAZ 

 TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY  
1. Tereny z ograniczeniami zabudowy  

−  tereny rolnicze oznaczone symbolem R na zasadach określonych w Studium;  

−  tereny objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody: pomnik przyrody, obszar chronionego krajobrazu;  

−  strefy sanitarne wokół cmentarza – 50 m i 150 m zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;  

−  tereny objęte strefami ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

−  tereny przyległe do lasów na zasadach wynikających z przepisów odrębnych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

−  tereny kolejowe, od których została ustalona odległość w jakiej można lokalizować budowle i 

budynki, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;  

−  droga krajowa z uwagi na oddziaływanie; ograniczenia wynikają również  z Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych;  

−  pasy technologiczne wokół magistralnych urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach 

określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z 

przepisami odrębnymi;   

−  tereny znajdujące się w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska 

RadomSadków i powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczego urządzenia 

naziemnego. W zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody obowiązują bezwzględne 

ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych (w tym urządzeń 

umieszczonych na obiektach budowlanych i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności), 

określone w dokumentacji rejestracyjnej lotnika oraz w Planie Generalnym. Dopuszczone w 

studium maksymalne  wysokości  zabudowy  dla  poszczególnych 

 terenów  uwzględniają ww. ograniczenia, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. 

Prawo lotnicze. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą na części obszaru gminy Kowala, w odległości 

do 7 km od punktu odniesienia lotniska Radom-Sadków, zabrania się budowy lub rozbudowy 

obiektów budowlanych sprzyjających  występowaniu  zwierząt  stwarzających 

 zagrożenie  dla  ruchu  statków powietrznych.  

2. Tereny wyłączone spod zabudowy  

− tereny lasów oznaczone symbolem ZL na zasadach określonych w Studium;  

− tereny zalesień oznaczone symbolem ZLz na zasadach określonych w Studium;  

− tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem WS;  

− tereny stanowiące rezerwy pod projektowane drogi uzupełniające układ komunikacyjny.  

Zakaz zabudowy na wskazanych powyżej terenach nie dotyczy obiektów drogowych, elementów 
infrastruktury technicznej, obiektów hydrotechnicznych lub służących ochronie środowiska bądź 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.  
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IV. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznaje 
naczelną zasadę, że podstawą działań w zakresie przeznaczenia terenów na określone cele i ustalania 

zasad ich zagospodarowania jest ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój, czyli gospodarowanie 

w harmonii z przyrodą, tj. z zachowaniem zasad i wymogów ochrony środowiska przyrodniczego.  

Aby osiągnąć postawiony cel nadrzędny należy dążyć do poprawy jakości środowiska 
przyrodniczego na terenach zurbanizowanych, natomiast na terenach, gdzie wysokie walory 

środowiska zostały zachowane, należy maksymalnie ograniczyć wszelkie zagrożenia oraz zapewnić 

ochronę wszystkich cennych obiektów i struktur przyrodniczych.  

1. Wskazania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu  

W granicach administracyjnych gminy Kowala występują obszary i obiekty przyrodnicze prawnie 

chronione, dla których ustala się uwzględnienie obowiązujących zakazów i nakazów określonych w 

przepisach odrębnych:  

- dla terenów Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec stosuje się zasady określone w 

Rozporządzeniu Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec ze zmianami wprowadzonymi na podstawie dwóch 

uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego;  
- dla użytków ekologicznych stosuje się zasady określone w Rozporządzeniu Nr 72 Wojewody 

Mazowieckiego z dn. 8.07.2005 w sprawie użytków ekologicznych ze zmianą;   

- w stosunku do pomników przyrody obowiązują zakazy zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a ponadto stosuje się zapisy uchwały nr XLVI.301.2018 

Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5930) zmienionej w następstwie uchwały Rady Gminy Kowala nr 

III.15.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dot. ustanowienia pomnika 

przyrody.   

Ponadto na terenach, gdzie wysokie walory środowiska zostały zachowane (przede wszystkim 
doliny rzek stanowiących dopływy rzeki Radomki – Mlecznej, Oronki, Garlicy, Strumienia Godowskiego 

oraz kompleksy leśne) należy ograniczyć wszelkie zagrożenia oraz zapewnić ochronę wszystkich 

cennych obiektów i struktur przyrodniczych. W tym celu przyjmuje się główne kierunki ochrony 

środowiska przyrodniczego na terenie gminy:  

- zachowanie drożności powiązań ekologicznych:  

o racjonalna lokalizacja zabudowy – należy koncentrować zabudowę (nie rozpraszać), 

jednocześnie zachowując luki w zabudowie – szkodliwe jest tworzenie długich pasów 

zabudowy wzdłuż dróg,  

o kształtowanie i ochrona mozaiki siedliskowej – z większą różnorodnością siedliskową 

wiąże się możliwość dyspersji większej liczby różnych gatunków,   
o zachowanie wszelkich płatów lasów, zadrzewień, oczek śródpolnych, alei drzew 

wzdłuż dróg;  
- ochrona ekosystemów leśnych:  

o zakaz przeznaczania terenów Lasów Państwowych, w tym lasów ochronnych, na inne 

cele;  

o stosowanie gatunków zgodnych z warunkami siedliskowymi, wykluczenie gatunków 

obcego pochodzenia, w szczególności gatunków inwazyjnych;  
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- ochrona nieleśnych zbiorowisk o charakterze seminaturalnym – wszystkie użytki zielone w 

dolinach figurujące w ewidencji jako łąki lub pastwiska należy czynnie chronić przed 
zarastaniem (regularne koszenie) i zabudową:  

o promocja hodowli bydła na fermach o umiarkowanie wysokiej obsadzie, o promocja 
pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których rolnik otrzymuje płatność 

za koszenie łąki;  

- ochrona zabytkowych parków (w Kowali, Kosowie oraz Mazowszanach) poprzez nie 

dokonywanie zmian naruszających układ przestrzenny parku i realizację niezbędnej pielęgnacji 

roślinności parkowej.  

2. Wskazania w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych  

Priorytetem ekologicznym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest przywrócenie czystości 

wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody do 

picia wysokiej jakości. Wody powierzchniowe na terenie gminy Kowala są zagrożone nieosiągnięciem 

celów środowiskowych (dobrego stanu jakościowego), na co wpływ ma występująca na tych terenach 

presja komunalna i rolnicza.  Wody podziemne są dobrej jakości.   

W celu przywrócenia dobrego stanu wód powierzchniowych oraz utrzymania dobrego stanu wód 

podziemnych planowane rozwiązania przestrzenne powinny uwzględniać:  

− uregulowanie gospodarki ściekowej obszaru poprzez rozwój systemów kanalizacji sanitarnej, 
eliminując w maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych;  

− kontrolę wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych;  

- zapewnienie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnych umożliwiających 

infiltrację wód opadowych do gruntu;  

- zachowanie otuliny biologicznej wokół cieków.  

Ponadto na terenie gminy wydzielono GZWP nr 405 Niecka Radomska, dla którego wskazano 

projektowany obszar ochronny. Prawie cały obszar gminy znajduje się w zasięgu podobszaru ochrony 

B (są to obszary proponowane do objęcia ochroną, które ustanawiane są w trybie aktów prawa 

miejscowego przez odpowiedniego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) , w obrębie 

którego powinny obowiązywać wymogi:  

- zakaz składowania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, lokalizowania i 
rozbudowy podziemnych składowisk odpadów;  

- zaleca się wyznaczenie obszarów zwartej zabudowy w celu wyposażenia w systemy kanalizacji 

zbiorczej i oczyszczalni dla ścieków komunalnych;  
- intensyfikacja programu szkolenia rolników w zakresie stosowania dobrych praktyk w 

użytkowaniu i przechowywania nawozów;   

- zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych.   

- systematyczna kontrola stanu i funkcjonowania przydomowej gospodarki ściekowej oraz 

rygorystyczne egzekwowanie wymogów prawnych w tym zakresie;  

- zakaz rekultywacji odpadami wyrobisk poeksploatacyjnych lub terenów zdegradowanych, 
jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika możliwość negatywnego oddziaływania 

tych odpadów na jakość wód podziemnych;   

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
ocena oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja hydrogeologiczna wykazały możliwość 

zagrożenia degradacją parametrów stanu jakościowego lub ilościowego wód podziemnych 

objętych ochroną.  

  

3. Wskazania w zakresie ochrony gleb  
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Ochrona gleb na terenie gminy powinna być realizowana poprzez:   

−  ochronę zwartych kompleksów terenów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych 

przeznaczonych do produkcji rolnej – gleb klasy III (chronione);  

−  ochronę gruntów organicznych, na których wykształciły się zbiorowiska łąkowe, niezależnie od 

klasy;  

−  ochronę gleby przed erozją wietrzną, m.in. poprzez pokrywanie powierzchni gleby materią 

organiczną w okresie od jesieni do wiosny;  

−  racjonalne stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach  

rolnych, zakaz składowania bezpośrednio na ziemi nawozów, pasz, obornika  i innych substancji 

wykorzystywanych w rolnictwie;  

−  utrzymanie jakości gleby i ziemi na istniejącym poziomie, a w przypadku przekroczenia 

wymaganych standardów doprowadzenie ich jakości (poprzez działania rekultywacyjne) co 

najmniej do wymaganej.  

4. Wskazania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego  

Na terenie gminy odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu, co jest 

wynikiem niskiej emisji, czyli emisji z sektora bytowego oraz komunikacji. Ochrona przed powyższym 

zanieczyszczeniem jest szczególnie ważna z uwagi na negatywny wpływ tego związku na zdrowie ludzi. 

Obszar gminy jest tylko częściowo zgazyfikowany. Na terenie gminy nie występuje scentralizowany 

system ciepłowniczy. Wskazuje się następujące zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony 

powietrza atmosferycznego:  

−  ograniczenie niskiej emisji ze spalania węgla w piecach domowych:  

o zmiana sytemu ogrzewania z użyciem tradycyjnego paliwa na ekologiczne, wycofanie z 
użytkowania kotłów i pieców węglowych o złym stanie technicznym i niskiej sprawności 
cieplnej;  

o modernizacja systemów grzewczych i docieplenie budynków, w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię cieplną;  

o popularyzacja energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 

instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych;  

−  zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych w zakresie emisji do powietrza, w tym odorów:  

o w terenach zwartej zabudowy; w przypadku obiektów istniejących – realizacja zieleni 
izolacyjnej;  

o w dolinach rzecznych i innych obniżeniach terenu podatnych na tworzenie zastoisk;  

−  utrzymanie luk w zabudowie umożliwiających ruchy mas powietrza, ograniczanie zabudowy 

doliny;  

−  utrzymanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych 

szlaków komunikacyjnych.  

Dla potrzeb ograniczania niskiej emisji dla gminy sporządzono w 2016 r. dokument Ochrona 

Środowiska naturalnego Gminy Kowala poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan 

określa szczegółowe cele ograniczenia niskiej emisji w gminie oraz działania, zadania i środki zaradcze 

zaplanowane na cały okres objęty planem. Są to:  

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej, w tym termomodernizację obiektów;  

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej;  

- kształtowanie podstaw właściwych do osiągnięcia celów wśród mieszkańców gminy, a 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  
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Ponadto dla potrzeb ograniczania niskiej emisji dla gminy sporządzono w 2011 r. Założenia do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy kowala na lata 2011– 
2026. W dokumencie zawarte zostały plany rozwojowe gminy Kowala mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Są to m.in.:  

- rozbudowa infrastruktury gazowej poprzez przyłączanie nowych odbiorców;  

- przyłączenie do sieci energetycznej nowych obiektów na terenie gminy;  

- przebudowa sieci energetycznej;  

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na energooszczędne;  

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy; - wykonanie 

instalacji solarnych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 5. Wskazania w zakresie 

ochrony klimatu akustycznego  

Zagrożenie hałasem w gminie nie jest uciążliwe, ogranicza się do kilku źródeł, głównie dróg. 

Najważniejszymi zadaniami w zakresie ochrony przed hałasem są:  

− modernizacja dróg publicznych, poprawa stanu nawierzchni;  

− utrzymanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych 

szlaków komunikacyjnych;  

− zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych w zakresie emisji hałasu:  

o w terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej; w przypadku obiektów istniejących – 

realizacja zieleni izolacyjnej lub infrastruktury wyciszającej,  
o w dolinie rzek, w enklawach leśnych, w granicach korytarzy ekologicznych oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych.  

V. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

Celem prowadzonej w studium polityki przestrzennej jest zachowanie wartości dziedzictwa 

kulturowego, jego walorów historycznych, architektonicznych i ekspozycyjnych. Dobra kultury 

powinny być wykorzystywane i użytkowane z zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji 

oraz nadania im odpowiednich funkcji użytkowych.  

Ochronę dziedzictwa kulturowego należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

przepisach odrębnych, w tym ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego będą opierały się na wskazaniu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i sformułowaniu nakazów, zakazów, ograniczeń i dopuszczeń w oparciu o przepisy 

odrębne.  

Studium ustala następujące ogólne zasady ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego w gminie:  

− ochrona z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  

− zasada maksymalnej ochrony zachowanych obiektów o wartości historyczno-kulturowej;  

− konserwacja, rewaloryzacja i porządkowanie zabytkowych zespołów, obiektów sakralnych oraz 
innych terenów publicznych,  

− zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych,  

− wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  
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− realizacja nowoprojektowanych obiektów o formach architektonicznych nawiązujących do 

lokalnych tradycji kształtowania i sytuowania zabudowy,  

− zachowanie i ochrona stanowisk archeologicznych,  

− zachowanie i ochrona miejsc pamięci, przydrożnych kapliczek i figurek,  

− zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,  

− dążenie do upowszechniania, szczególnie wśród społeczności lokalnej, wiedzy w zakresie 

rozpoznawania walorów obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy.  

W gminie Kowala występują obiekty zabytkowe objęte ochroną poprzez wpis do rejestru 

zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na fakt, że wykaz obiektów nimi objętych jest 

zestawieniem otwartym, studium dopuszcza korekty w ramach wykazu obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe mogą również wskazywać inne wartościowe 

obiekty do ochrony.   

W odniesieniu do obiektów objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków obowiązują 
następujące zasady ochrony:  

− wszelkie działania inwestycyjne w obiektach wpisanych do rejestru zabytków powinny być 

prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz prawa budowlanego,  

− w przypadku remontów, przebudowy, zmian sposobu zagospodarowania i użytkowania należy 

zachować zabytkowy wystrój elewacji i wyposażenia wnętrz, utrzymać gabaryty i historyczne 
rozplanowanie wnętrz, stosować tradycyjne materiały budowlane o wysokiej jakości,  

− ustala się priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi  z 

działalności inwestycyjnej,  

− wykorzystanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków na cele użytkowe powinno zapewniać 

trwałe zachowanie jego wartości,  

− zakaz wprowadzania urządzeń technicznych, masztów itp. na obiektach zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków,  

− rewaloryzacja otoczenia zabytków zgodnie z historycznym zagospodarowaniem,  

− w sąsiedztwie obiektów zabytkowych zakaz wprowadzania funkcji kolidujących, mogących 
stanowić dla nich istotą uciążliwość, m.in. działalności produkcyjnej,  

− ochrona zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.  

W odniesieniu do obiektów objętych ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków, 

obowiązują następujące zasady ochrony:  

− zachowanie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków z możliwością rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania na zasadach określonych w planie 

miejscowym i zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz prawa budowlanego,  

− zachowanie historycznej formy urbanistycznej i architektonicznej, utrzymanie cech stylowych, 

formy, kompozycji oraz detali architektonicznych zabytkowych obiektów,  

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania,  

− zachowanie terenów zieleni wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i ich odtwarzanie.  

Na terenie gminy Kowala nie występują dobra kultury współczesnej.  

2. Zasady ochrony stanowisk archeologicznych  
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Na terenie gminy zlokalizowanych jest 51 zabytków archeologicznych. W większości stanowiska 

posiadają trudny do określenia rzeczywisty zasięg i wartość poznawczą. Ocena ich wartości poznawczej 
tylko na podstawie rejestracji powierzchniowej (bez wnikania w struktury nawarstwień) uniemożliwia 

uznanie któregokolwiek z nich jako bezwartościowe. Należy wobec tego uznać, iż obszary przez nie 

zajmowane są dostępne do celów inwestycyjnych, pod warunkiem przeprowadzenia badań 

archeologicznych przed realizacją wszelkich inwestycji wiążących się z usunięciem wierzchniej warstwy 

gleby, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.  

W obrębie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych wszelkie działania inwestycyjne 
powinny być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami.  

Wokół stanowisk powierzchniowych wyznaczono strefę ochrony archeologicznej, wskazaną na 

rysunku studium. Funkcjonowanie strefy ma na celu ochronę szeregu istniejących, odkrytych stanowisk 
archeologicznych w gminie.  

VI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI  

Polityka transportowa  

Polityka transportowa gminy Kowala powinna być oparta na zasadach zrównoważonego 

rozwoju. Głównym zadaniem jest usprawnienie i rozwój systemu transportowego w celu poprawy 

przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu uciążliwości dla środowiska.  

Warunkiem realizacji zadania głównego jest dążenie do:  

− rozwoju  powiązań  komunikacyjnych  pomiędzy  poszczególnymi 
 strefami  polityki przestrzennej gminy,  

− równomiernego rozwoju nowych terenów inwestycyjnych i infrastruktury komunikacyjnej, − 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

− budowy chodników i dróg dla rowerów,  

− zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców,  

− usprawnienia systemu zarządzania drogami i ruchem drogowym,  

− promowania niskiej emisyjności w ruchu drogowym, − 

poprawę stanu technicznego dróg.  

Ustala się następujące kierunki rozwoju układu komunikacji drogowej:  

−  realizacja drogi ekspresowej S12 zlokalizowanej na osi wschód – zachód, w studium wskazano 

wariantowy przebieg drogi,  

−  realizacja nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 744 w klasie drogi głównej lub głównej 

ruchu przyspieszonego,   

−  utrzymanie przebiegu istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 

usprawnienie powiązań wewnętrznych gminy i obsługi terenów zainwestowanych poprzez 

poprawę ich nawierzchni,  

−  budowa nowych odcinków dróg gminnych uzupełniających układ komunikacyjny gminy, 

skoordynowana z budową urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej,  

−  podniesienie standardu funkcjonalnego i bezpieczeństwa ruchu na wszystkich drogach, co 

można osiągnąć przez urządzenie ciągów pieszych i rowerowych poza jezdniami dróg, 

realizację chodników dla pieszych oraz przebudowę miejsc szczególnie niebezpiecznych,  

−  wzmocnienie istniejących konstrukcji drogowych do wymagań współczesnego transportu;  

−  podjęcie starań o odpowiednie utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich,  
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−  zwiększenie środków finansowych na zimowe utrzymanie przejezdności sieci drogowej, a 

szczególnie lokalnej,  

−  dopuszczenie lokalizacji dróg i tras rowerowych na terenie gminy.  

  

Zasady kształtowania parametrów sieci drogowej  

Określa się zasady kształtowania parametrów podstawowej sieci drogowej, przedstawionej na 

rysunku studium (kierunki zagospodarowania przestrzennego).  

Droga klasy ekspresowej (droga ekspresowa S7 i S12)  

− lokalizacja budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odległości budynków od zewnętrznej 

krawędzi pasa ruchu drogi oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie;  

− tranzytowy charakter dróg, powiązania komunikacyjne z drogami niższych klas poprzez węzły: 

S7/S12/dawna DK7 oraz S12/DW744.  

Droga klasy głównej lub głównej ruchu przyspieszonego (nowy przebieg drogi wojewódzkiej 

nr 744) oraz drogi klasy głównej (dawna droga krajowa nr 7, droga wojewódzka nr 744, południowa 
wewnętrzna obwodnica Radomia, droga powiatowa nr 3539W)  

− lokalizacja budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odległości budynków od zewnętrznej 

krawędzi pasa ruchu drogi oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie;  

− w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi niezbędne jest zapewnienie innego skomunikowania tych 

terenów z drogą klasy głównej lub głównej ruchu przyspieszonego np. poprzez wyznaczenie 

dróg serwisowych lub układu komunikacyjnego opartego na istniejących lub projektowanych 
skrzyżowaniach z tą drogą, szczegółowe zasady w tym zakresie należy ustalić na etapie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

− dopuszcza się realizację nowych skrzyżowań zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów 

odrębnych.  

Drogi klasy zbiorczej  

− lokalizacja budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odległości budynków od zewnętrznej 
krawędzi pasa ruchu drogi oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie;  

− należy dążyć do ograniczania bezpośrednich zjazdów i bezpośredniej obsługi nowo wydzielanych 

działek budowlanych;  

− dopuszcza się realizację nowych skrzyżowań zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów 

odrębnych.  

Drogi klasy lokalnej i dojazdowej  

− lokalizacja budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odległości budynków od zewnętrznej 

krawędzi pasa ruchu drogi oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie;  
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− możliwość lokalizacji bezpośrednich zjazdów i bezpośredniej obsługi nowo wyznaczanych działek 

budowlanych;  

− dopuszcza się realizację nowych skrzyżowań zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów 

odrębnych.  

Dla wybranych dróg publicznych, tworzących podstawowy układ komunikacyjny w gminie 

Kowala, określa się klasy techniczne, zgodnie z rysunkiem studium (kierunki zagospodarowania 

przestrzennego). W uzasadnionych przypadkach na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zmianę klasy technicznej dróg wskazanych w 

studium. Dopuszcza się możliwość lokalizacji dróg publicznych niewskazanych w studium, na zasadach 

zgodnych z przepisami odrębnymi. Dla dróg publicznych niewyznaczonych w studium klasy techniczne 

do określenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

Dla dróg gminnych ustala się następujące zasady kształtowania infrastruktury drogowej:  

− ulepszanie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych, remont nawierzchni dróg asfaltowych,  

− modernizacja dróg pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 

niechronionych uczestników ruchu,  

− likwidowanie zaległości w zakresie wyposażenia dróg w urządzenia typu: oznakowanie przejść 

dla pieszych, oświetlenie, a także parkingi publiczne w rejonie koncentracji potrzeb 

parkingowych.  

Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania sieci drogowej:  

−  w liniach rozgraniczających dróg możliwość lokalizowania zieleni pod warunkiem nie 

utrudniania organizacji ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym 

telekomunikacyjnej), dróg dla rowerów,  

−  obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane zgodnie z przepisami odrębnymi,  

−  przy trasowaniu nowych dróg oraz przebudowie istniejących należy uwzględnić wymagania 

ochrony środowiska,  

−  dopuszcza się inne niż określone przepisami odrębnymi szerokości dróg w liniach 

rozgraniczających, w sytuacjach gdy uwarunkowania terenowe uniemożliwiają wprowadzenie 

określonych szerokości.  
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Rysunek 11 Docelowy układ drogowy źródło: 

opracowanie własne  

  

Komunikacja zbiorowa  

Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym jest 

komunikacja autobusowa. W zależności od potrzeb ludności i uwarunkowań ekonomicznych należy 

zapewnić odpowiednie warunki rozwoju komunikacji zbiorowej, tak aby stanowiła ona podstawowy 

środek komunikacji na terenie gminy, w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym, zapewniając w ten 

sposób mieszkańcom przewozy do pracy, usług oraz szkół.  

Komunikacja kolejowa  

System komunikacji kolejowej opiera się na funkcjonujących liniach kolejowych nr 8 i 22. W 
ostatnich latach linie na terenie gminy przeszły modernizację. Dopuszcza się realizację nowej linii 

kolejowej (niewskazanej na rysunku studium) relacji Radom – Ostrowiec Świętokrzyski. Linia ta na celu 

ma usprawnienie skomunikowania Rzeszowa z Warszawą i planowanym Centralnym Portem 
Komunikacyjnym. Ponadto dopuszcza się przełożenie linii kolejowej nr 8 w kierunku północnym, w 

jeden korytarz z linią kolejową nr 22.  
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Przystanki kolejowe wymagają poprawy dostępności do sieci drogowej. Potrzeba jest realizacji 

parkingów (w tym rowerowych), tak by umożliwić przesiadki. Wskazuje się potrzebę zmiany lokalizacji 

przystanka Ruda Wielka, który oddalony jest od zabudowań.  

Przy linii kolejowej należy zachować odległość planowanych inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.  

Drogi dla rowerów  

Gmina Kowala nie dysponuje systemem dróg rowerowych. W celu stworzenia spójnego systemu 

należy opracować koncepcję sieci dróg dla rowerów i szlaków rowerowych. Zaleca się wydzielenie 
infrastruktury rowerowej w miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch rowerowy, przy nasilonym 

ruchu pojazdów samochodowych oraz wzdłuż ciągów biegnących do zespołów szkół czy terenów 

rekreacyjnych. Ponadto przy tworzeniu koncepcji należy zwrócić uwagę na szlaki turystyczne 
przebiegające przez gminę. Infrastruktura rowerowa powinna opierać się na:  

−  bezpieczeństwie – ograniczenie niebezpieczeństwa dla rowerzystów i innych uczestników 

ruchu poprzez minimalizację kolizji drogowych,  

−  spójności – łatwa orientacja i spójna całość z systemem lokalnych tras rowerowych,  

−  bezpośredniości – tworzenie tras tak aby uniknąć zbędnych objazdów, wydłużających drogę,  

−  wygodzie – łatwość korzystania z tras przez wszystkich rowerzystów, tak aby trasa nie 

wymagała nadmiernego wysiłku oraz przystosowanie odpowiednio nawierzchni, 

rozplanowaniu miejsc postojowych, wypoczynkowych oraz stojaków rowerowych,  

−  atrakcyjności – trasy powinny przebiegać przez atrakcyjne tereny oraz zapewnić rowerzystom 

poczucie bezpieczeństwa poprzez m.in. odpowiednie oświetlenie trasy.  

Polityka parkingowa  

Polityka parkingowa jest jednym z elementów polityki transportowej i przestrzennej gminy. 

Powinna ona określać zasady kształtowania przestrzennego wyznaczonych parkingów, porządkować i 

ograniczać możliwości parkowania w liniach rozgraniczających ulic oraz poza wyznaczonymi miejscami.  

Miejsca do parkowania powinny być lokalizowane w terenie inwestycyjnym. Minimalna ilość 

miejsc do parkowania powinna być obliczona wg wskaźników w zależności od proponowanego 

zagospodarowania. Określone wskaźniki parkingowe dotyczą inwestycji nowo powstających, w 
przypadku przebudowy istniejących obiektów oraz przy zmianie sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych należy zbilansować zarówno istniejące jak i projektowane obiekty na danym terenie. 

Polityka parkingowa ma charakter ogólnych wytycznych, w planach miejscowych mogą być ustalone 

inne wskaźniki parkingowe w przypadku istniejącego zainwestowania terenów.  

Dopuszcza się urządzanie parkingów ogólnodostępnych w obrębie linii rozgraniczających dróg – 

przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych dróg. Pożądane jest uporządkowanie 
systemu parkowania w rejonach koncentracji potrzeb parkingowych (szkoły, obiekty handlowe, 

obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej itp.) oraz zapewnienie urządzeń do parkowania 

rowerów przy celach podróży. Postuluje się, aby w uzasadnionych przypadkach w celu ograniczenia 

ruchu kołowego, określać maksymalną liczbę miejsc postojowych, szczególnie w obszarach o walorach 

krajobrazowych. Tabela 28 Wskaźniki parkingowe  

obiekty  
minimalna liczba miejsc do 

parkowania  
minimalna liczba miejsc do  
parkowania dla rowerów  

zabudowa mieszkaniowa  
1/1 wydzielony lokal mieszkalny 

1/1 wydzielony lokal użytkowy  
nie określa się  

obiekty handlowe  2/100 m2 powierzchni sprzedaży  1/100 m2 powierzchni użytkowej  

obiekty  
minimalna liczba miejsc do 

parkowania  
minimalna liczba miejsc do  
parkowania dla rowerów  
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hotele, pensjonaty  
1/2 pokoje  

1/30 pokoi – miejsce dla 

autokaru  
nie określa się  

urzędy, banki, poczty  
3/100 m2 powierzchni użytkowej, 

nie mniej niż 2  
1/100 m2 powierzchni użytkowej, 

nie mniej niż 2  

usługi drobne o powierzchni 

użytkowej do 30m2  
1  nie określa się  

warsztaty samochodowe  1/1 stanowisko obsługi  nie określa się  

obiekty oświatowe  2 miejsca na 5 stanowisk pracy  5/1 salę lekcyjną  

przychodnie lekarskie  1,5/1 gabinet, nie mniej niż 2  nie mniej niż 2  

gastronomia  1,5/8 miejsc konsumpcyjnych  nie określa się  

obiekty sportowe  
6/100 osób  

4/1000 widzów – miejsce dla 

autokarów  
nie określa się  

hurtownie, magazyny  
2/5 stanowisk pracy 

nie mniej niż 2  
1/10 stanowisk pracy  

zakłady produkcyjne  
2/5 stanowisk pracy 

nie mniej niż 2  
1/10 stanowisk pracy  

VII. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

Zaopatrzenie w wodę  

Dostęp do sieci wodociągowej jest jednym z elementów decydujących o dobrych warunkach 

życia mieszkańców. Realizacja planowego zakresu usług powinna być zapewniona przez: budowę 
nowych i modernizację istniejących sieci wodociągowych, prawidłową eksploatację sieci i urządzeń 

wodociągowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, racjonalne zarządzanie 

systemem wodociągowym a także kontrolę ujęć wody i jej jakości.   

Sieć wodociągowa w gminie Kowala wymaga rozbudowy z powodu jej zbyt małej wydajności, co 

powoduje czasowe braki wody, szczególnie w okresach wysokiego poboru wód. Przy rozbudowie sieci 

wodociągowej należy uwzględnić nowe tereny inwestycyjne i dążyć do zapewnienia odbiorcom 

odpowiedniej ilości wody pokrywającej zapotrzebowanie, a także spełniającej wymagania dotyczące 

jakości określone w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki wodnej.   

Na terenie gminy dopuszcza się lokalizację nowych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody w 

celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.  

Odprowadzanie ścieków i wód opadowych  

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej jest priorytetowym działaniem jakie należy podjąć w celu 
ochrony środowiska w gminie. Jego realizacja powinna być zapewniona poprzez budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach. Budowa sieci kanalizacyjnej wymaga 

jednocześnie budowy oczyszczalni ścieków.   

Na terenie gminy Kowala planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która miałaby 
działać w oparciu o małe osiedlowe oczyszczalnie ścieków oraz o możliwość odprowadzenia ścieków 

do systemu kanalizacyjnego miasta Radom. Systemem zbiorowego odprowadzania ścieków objęte 

zostałyby miejscowości w północnej części gminy, które charakteryzują się gęstszą zabudową i 

większym potencjałem rozwojowym (Augustów, Huta Mazowszańska, Kończyce-Kolonia, Kosów, 

Kotarwice, Kowala, Kowala-Kolonia, Kowalówka, Ludwinów, Mazowszany, Młodocin Mniejszy, 

Młodocin Mniejszy Kąty, Parznice, Rożki, Rożki Adamów, Trablice, Zenonów).   
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Do czasu budowy zbiorowego systemu odprowadzania ścieków lub w miejscach, gdzie budowa 

kanalizacji nie będzie planowana, czyli w południowej części gminy, należy stosować indywidualne 
rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków, oparte na szczelnych zbiornikach do gromadzenia 

ścieków oraz przydomowych oczyszczalniach. Przy czym wskazuje się na konieczność kontroli przez 

gminę częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Zaopatrzenie w energię elektryczną  

Na terenie gminy Kowala zlokalizowana są elementy Krajowego Systemu Przesyłowego (KSE) tj.  

stacja elektroenergetyczna (SE) 220/110 kV Rożki oraz linie elektroenergetyczne:  

− linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rożki - Kielce,  

− linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Kozienice - Rożki, − 

linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rożki - Puławy.   

Z SE Rożki wyprowadzone są linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV.  

Zgodnie z planami rozwojowymi Operatora Systemu Przesyłowego planowana jest modernizacja 

linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Rożki - Kielce, Kozienice - Rożki tor 1 i tor 2, Rożki - Puławy oraz 

stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki. Powyższe inwestycje mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego w rejonie centralnej Polski, a także zmniejszenie ograniczeń 

przesyłowych w KSE.   

Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną powinien obejmować budowę nowych linii 
elektroenergetycznych wraz ze stacjami rozdzielczymi, transformatorowymi i 

transformatoroworozdzielczymi oraz przebudowę i modernizację istniejących linii 

elektroenergetycznych, a także stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-

rozdzielczych. Nowe linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia powinny być w miarę 

możliwości prowadzone jako kablowe, szczególnie w obszarze zwartej zabudowy.  

Dla istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych należy pozostawić korytarze 

uwzględniające wymagane przepisami odległości od innych obiektów. Wzdłuż napowietrznych linii 220 
kV wyznacza się pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m licząc od osi linii), natomiast wzdłuż 

napowierzchnych linii 110 kV wyznacza się pas technologiczny o szerokości 36 m (po 18 m licząc od osi 

linii). W granicach pasów technologicznych występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględniać uwarunkowania wynikające z przebiegu 
istniejącej i planowanej infrastruktury elektroenergetycznej spełniając wymagania zawarte w 
przepisach odrębnych.  

Zaopatrzenie w gaz  

Gmina Kowala częściowo objęta jest siecią gazową średniego ciśnienia. Wskazana jest dalsza 

gazyfikacja gminy, która pozwoliłaby na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę 

wykorzystywanych paliw do celów grzewczych.  

W granicach gminy dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących gazociągów oraz budowę 

nowych gazociągów. Wraz z rozwojem zabudowy powinna być uzupełniana sieć dystrybucyjna 
gazociągów w celu doprowadzenia gazu do nowych odbiorców. Rozbudowa sieci gazowej może być 

prowadzona w oparciu o istniejące gazociągi.  

Od nowych i przebudowywanych gazociągów obowiązują strefy kontrolowane zgodnie z 
przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzeń stałych składów i 
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magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości 

gazociągu podczas eksploatacji oraz dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych. Ponadto w strefach 
kontrolowanych występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi 

z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz 

prawa budowalnego.  

Do momentu realizacji sieci gazowej przewiduje się, że w dalszym ciągu stosowane będą 

indywidualne rozwiązania zaopatrzenia w gaz, głównie przez butle gazowe.  

 Gospodarka odpadami  

Gospodarka odpadami w gminie powinna być prowadzona w oparciu o cele i działania opisane 

w Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Głównymi celami planu w 

zakresie odpadów komunalnych jest m.in.:  

−  zmniejszenie masy powstających odpadów:   

−  zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji;   

−  doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami.   

−  zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 

zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):   

−  zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35 % masy tych 

odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.,   

−  zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;   

−  zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia;   

−  zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;   

−  utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi.  

Priorytetowym działaniem powinno być dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie 
gospodarki odpadami w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 

racjonalnego sortowania w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku.  

Planowana jest budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Kosowie.  

W gminie w dalszym ciągu wykorzystywane są wyroby zawierające azbest. W związku z 

powyższym system zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien być 

prowadzony w oparciu o przepisy odrębne. Wskazane jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia 

do 2032 roku azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez stopniową eliminację tych wyrobów 

oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie poprzez składowanie.  

 Ciepłownictwo  

Wytwarzanie ciepła następuje w przydomowych kotłowniach, obiektach użyteczności 

publicznej. Kotłownie opalane są głównie węglem. Rzadziej stosowane są inne paliwa, tj. ekogroszek, 

olej opałowy i gaz.   

Ze względu na ochronę środowiska należy mieć na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

poprzez:  

− zmianę sytemu ogrzewania z użyciem tradycyjnego paliwa na ekologiczne w tym 
wycofanie z użytkowania kotłów i pieców węglowych,  

− wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze,  
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− modernizację systemów grzewczych i termomodernizację budynków, w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną,  

− popularyzację energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 
instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.  

Telekomunikacja  

W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój 

sieci teleinformatycznych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. Do zwiększenia 

dostępności wskazuje się rozwój sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej łączność i szerokopasmową 
transmisję danych. Kolejnym wskazaniem jest rozwój sieci bezprzewodowych poprzez budowę 

systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu np. za pomocą sieci hotspotów.  

Wskazuje się na potrzebę rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

poprzez budowę sieci przewodowych (nadziemnych i podziemnych) i bezprzewodowych, stosownie do 

wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi w zakresie budowy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Ponadto należy dążyć do zapewnienia dostępu do usług telefonicznych poprzez utrzymanie, 

modernizację i rozbudowę urządzeń telekomunikacyjnych.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

Ze względu na dogodne uwarunkowania w gminie Kowala planuje się rozwój odnawialnych 

źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną. W związku z powyższym wyznacza się obszary, na 

których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW – elektrownie fotowoltaiczne, oznaczone na rysunku studium (Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego) symbolem graficznym. W obrębie Romanów planowana jest 

budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy od 800 do 1200 kW.  

Nie jest planowana lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz biogazowni.  

VIII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM  

Określa się, że inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, służące zaspokojeniu potrzeb 

przede wszystkim mieszkańców gminy, mogą być lokalizowane na podstawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych, podejmowanych zgodnie z procedurą 
określoną w aktualnych przepisach prawa, w tym w formie:  

−  obiektów usług publicznych,  

−  urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zgodnie z przyjętym programami budowy 

tych urządzeń,  

−  terenów usług sportu i rekreacji,  

−  cmentarzy,  

−  innych celów publicznych określonych w przepisach odrębnych.  

Potrzeby inwestycyjne gminy Kowala, związane z lokalizacją nowej zabudowy poza obszarami 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, również mogą dotyczyć 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, takich jak rozbudowa sieci drogowej i infrastruktury 
technicznej o dodatkowe odcinki w terenach dotychczas niezabudowanych. Realizacja kolejnych 

inwestycji będzie rozłożona w czasie i przeprowadzana etapowo zgodnie z przyjętymi przez władze 

gminy wieloletnimi prognozami finansowymi oraz corocznymi uchwałami budżetowymi.  
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IX. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKLANYM  

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla gminy Kowala określone są w 
następujących dokumentach:  

− Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK);  

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2018 r.;  

− Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.;  

− inne dokumenty programowe i strategie (np. zarządców infrastruktury).  

Tabela 29 Zestawienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym źródło: 

opracowanie własne  

Inwestycja  Dokument  

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Radom – Kielce  Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego;  
Krajowy Program Kolejowy  

Prace na linii kolejowej nr 22 na odcinku Gałkówek – 

Tomaszów Mazowiecki – Radom oraz na przyległych 

łącznicach  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego;  
Krajowy Program Kolejowy  

Budowa drogi S7 Radom – Jędrzejów, odc. obwodnica 

Radomia – inwestycja zakończona  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego;  
Program Budowy Dróg Krajowych  

Budowa drogi S12 Radom – Lublin  Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego;  
Program Budowy Dróg Krajowych  

Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice – Rożki  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.  
o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  

Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki – Kielce  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  

Na obszarze gminy mogą zostać zlokalizowane inwestycje celu publicznego realizowane w 
ramach zadań, ujętych w ww. dokumentach, dla których nie ustalono konkretnej lokalizacji, lub ujęto 

ją np. jako całe województwo mazowieckie lub powiat radomski.  

X. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH  

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalają obowiązek 

określenia w studium obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, którymi są:  

− obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, − 

obszary przestrzeni publicznej.  

Na terenie gminy Kowala nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i 

podziału nieruchomości, ani obszarów przestrzeni publicznej.  
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XI. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W 

TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA 

GRUNTÓW  ROLNYCH  I  LEŚNYCH  NA  CELE 

 NIEROLNICZE  I NIELEŚNE  
1. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze lub nieleśne  

Zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych przeznaczenia 

gruntów rolnych klasy I – III i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, dokonuje się 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze gminy Kowala wskazano 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego).  

2. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  

Obecnie prawie 47% powierzchni gminy Kowala pokryte jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Aby zapewnić rozwój, zgodnie ze wskazaniami zwartymi w 

studium, należy przystąpić do sporządzania nowych planów miejscowych.  

Część obrębów, w których odbywa się największy ruch budowlany jest już objęta planem 

miejscowym (Trablice, Huta Mazowszańska, Mazowszany, Kotarwice). W związku z wprowadzonymi w 

studium nowymi terenami inwestycyjnymi w ich granicach, niezbędne będzie przystąpienie do 
sporządzenia zmiany planu. Ponadto wskazuje się potrzebę sporządzenia dokumentów planistycznych 

dla obszarów charakteryzujących się znacznym ruchem budowlanym poza obrębami objętymi 

obowiązującymi planami miejscowymi, tak by zapewnić odpowiednie warunki realizacji zabudowy, 

dostęp do usług, komunikacji oraz infrastruktury technicznej. Wskazuje się do objęcia procesem 

sporządzenia planów miejscowych miejscowości Kowala, Kosów Większy, Kolonia Kończyce, Młodocin 

Mniejszy.  

Poza wymienionymi powyżej obszarami wskazane jest opracowywanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w etapach, realizowanych w zależności od bieżących potrzeb.  W 

pierwszej kolejności powinny być opracowane plany w terenach przylegających do obszarów już 
zainwestowanych, gdzie istniejąca infrastruktura komunikacyjna i techniczna umożliwia wprowadzenie 

zagospodarowania zgodnego ze studium. Elementem kształtowania polityki przestrzennej gminy 
powinno być, w przypadku podjęcia opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, przeciwstawienie się tendencjom dalszego rozpraszania zabudowy i oczekiwaniom 

przeznaczania na cele budowlane dowolnie wskazanych terenów, położonych w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy lub w terenach o silnej ekspozycji krajobrazowej.  

XII. KIERUNKI  I  ZASADY  KSZTAŁTOWANIA  ROLNICZEJ  I 

 LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  
1. Wskazania w zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

Na terenie gminy Kowala przeważają gleby niskich klas bonitacyjnych. Głównym walorem 
rolnictwa w gminie jest jego rola w kształtowaniu krajobrazu, w tym terenów otwartych, oraz 

kształtowaniu systemu przyrodniczego poprzez różnicowanie siedlisk. Rolnictwo ekologiczne jest 
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szansą dla rozwoju tej gałęzi gospodarki. Głównymi zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej gminy są:  

−  ochrona gruntów ornych i zielonych przed przeznaczeniem na inne cele;  

−  ochrona przed zabudową terenów rolniczych, otwartych, mających istotne znaczenie 

przyrodnicze i krajobrazowe w systemie przyrodniczym gminy, poprzez niedopuszczenie do 

rozpraszania zabudowy;   

−  utrzymanie użytków zielonych;   

−  możliwe zalesianie gruntów rolnych niższych klas bonitacyjnych gleby; zakazuje się zalesiania 

użytków zielonych (łąk i pastwisk).  

2. Wskazania w zakresie kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej  

Udział terenów leśnych w powierzchni gminy wynosi ok. 9,1% – są to lasy prywatne oraz lasy 
Skarbu Państwa, w tym lasy ochronne. Lasy w granicach gminy (w tym lasy prywatne) znajdują się pod 

zarządem nadleśnictwa Radom. Gospodarka leśna na terenie gminy powinna uwzględniać:  

−  zachowanie zwartych kompleksów lasów o charakterze naturalnym i zbliżonym do 

naturalnego;   

−  prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzania lasu, w tym uproszczone plany 

urządzania lasu;  

−  ochronę różnorodności biologicznej oraz wielofunkcyjność i zrównoważony rozwój lasów;  

−  utrzymanie funkcji ochronnych lasów;  

−  ochrona ostoi zwierząt;  

−  zalesianie nieużytków.  

XIII. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ I OSUWANIA 

SIĘ MAS ZIEMNYCH  

Na terenie gminy Kowala nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz inne 

obszary narażone na niebezpieczeństwo występowania powodzi. Nie występują również obszary 

zagrożone zjawiskiem osuwania się mas ziemnych.  

XIV. OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR 

OCHRONNY  

W granicach administracyjnych gminy Kowala występują udokumentowane złoża kopalin oraz 

tereny i obszary górnicze przeznaczone pod eksploatację kopalin. Na rysunku studium (Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego) powyższe tereny zostały oznaczone symbolem PG jako tereny 

powierzchniowej eksploatacji kopalin. Eksploatacja złóż może być realizowana przez inwestora, który 
posiada koncesję na ich wydobycie, zgodnie z warunkami i w terminie określonym w tej koncesji. Na 

obszarze gminy Kowala nie ustala się filaru ochronnego w żadnym złożu kopaliny.  

Teren zakładu górniczego należy odpowiednio zabezpieczyć i w widoczny sposób oznaczyć przez 

umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Ruch zakładu górniczego winien być prowadzony 
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zapewnieniu:   

−  bezpieczeństwa powszechnego,  

−  bezpieczeństwa pożarowego,  

−  prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,  

−  ochrony środowiska,  

−  zapobiegania szkodom.  
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XV. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH  

Na terenie gminy Kowala nie występują pomniki zagłady ustalone przepisami ustawy z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120), w 
związku z czym nie wyznacza się takich terenów i ich stref ochronnych.  

XVI. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, 

REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI  

Na obszarze gminy nie wyznaczono obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub 

remediacji.   

Rekultywacją powinny zostań objęte tereny zdegradowane i przekształcone przez działalność 

człowieka, a mianowicie tereny oznaczone symbolem PG rysunku studium (Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego) przeznaczone pod powierzchniową eksploatację kopalin – po zakończeniu 

eksploatacji. Po wyczerpaniu zasobów złóż i zakończeniu eksploatacji, tereny te będą wymagały 

przeprowadzenia rekultywacji. Prawidłowo przeprowadzona rekultywacja, polegająca na 
przywróceniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym, pozwala na 

wykorzystanie wartości użytkowych terenu. Tereny poeksploatacyjne należy rekultywować zgodnie z 
kierunkiem i w terminie określonym w decyzjach administracyjnych. Rekultywacja gruntów i 

zagospodarowanie terenów po działalności górniczej winny być prowadzone zgodnie z ustaleniami 

przepisów odrębnych.  

XVII. OBSZARY ZDEGRADOWANE  

Na obszarze gminy Kowala nie wyznaczono obszarów zdegradowanych.  

XVIII. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH  

Na podstawie Decyzji Nr 3 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w 
sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. 

Min. Inf. i Roz. Poz. 25 z późn. zm.), wskazuje się w Studium tereny kolejowe w ciągu linii kolejowych 

nr 8, 22, 576. Tereny uznane za tereny zamknięte obejmują dz. ew. nr 219, 126, 92, 218, 169/2 (obręb 
Augustów), 107 (obręb Błonie), 497/2 (obręb Dąbrówka Zabłotnia), 110, 105, 161/1, 50/1, 50/2 (obręb 

Kosów Mniejszy), 255 (obręb Kosów Większy), 213, 214/4 (obręb Ludwinów), 196/4, 196/10 (obręb 

Rożki) oraz 112/1 (obręb Trablice). Tereny te zostały oznaczone na rysunku studium (Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego) jako tereny zamknięte.  

W Studium nie wyznacza się dla tego terenu stref ochronnych, zasady zagospodarowania terenu 

określają przepisy odrębne. Na obszarze gminy nie występują teren zamknięte pełniące funkcje 

wojskowe ani tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.  
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XIX. ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE 

BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 kW, A TAKŻE ICH 

STREF OCHRONNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI W 

ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU 

TERENU  

Wyznacza się obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownie fotowoltaiczne, oznaczone 

na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) symbolem graficznym.   

Faktyczna, dopuszczona w Studium lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych, zostanie wskazana 

na etapie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasięg stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

wyznaczonych od elektrowni fotowoltaicznych, musi zmieścić się w granicach oznaczonego na rysunku 

studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) obszaru, na którym rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – 

elektrownie fotowoltaiczne. Ostateczne przesądzenie o możliwości lokalizacji instalacji ogniw 

fotowoltaicznych zostanie dokonane na późniejszym etapie, jednak ich rozmieszczenie nie może 

powodować poszerzenia zasięgu stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu poza granice wyznaczonego obszaru.   

Elektrownie fotowoltaiczne są bezobsługowe, nie wymagają budowy zaplecza socjalnego, ani 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nie są źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do 

środowiska, nie oddziałują negatywnie ludzi i zwierzęta. Lokalizacja instalacji ogniw fotowoltaicznych 

musi być zgodna z przepisami odrębnymi. W granicach ww. obszarów dopuszcza się również lokalizację 

urządzeń i obiektów towarzyszących elektrowni fotowoltaicznej.  

XX. ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH O ZNACZENIU 

LOKALNYM  

Samorząd gminny może określić obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. Wyznacza je jako 

obszary o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy. Na terenie gminy Kowala nie wyznacza 
się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym.  

XXI. ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE 

BĘDĄ OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 

2000 m2  

Na obszarze gminy Kowala nie wskazuje się obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  
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XXII. INTERPRETACJA  ZAPISÓW  STUDIUM  I  WYTYCZNE  DO 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Treść tekstu i rysunku studium wyraża kierunki polityki przestrzennej gminy Kowala, nie jest 
jednak ścisłym przesądzeniem o granicach zainwestowania i użytkowania terenów. W stosunku do 

tekstu i rysunku studium przyjmuje się następującą interpretację:  

 

−  w związku z ogólnością mapy topograficznej (skala 1:10 000), na której sporządzono studium, 

nie jest możliwe precyzyjne wyznaczenie granic terenów, dlatego mogą występować 

niewielkie przesunięcia w stosunku do granicy działki ewidencyjnej i faktycznej lokalizacji 

zagospodarowania; ostateczne ustalenie granic terenów powinno być dokonywane w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi dokładne 

zlokalizowanie granicy terenu inwestycyjnego w odniesieniu do granicy działki inwestycyjnej;  

−  korekta zasięgu poszczególnych terenów może być dokonywana pod warunkiem zachowania 
zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w oparciu o zasadę:  

o kontynuacji funkcji podstawowej określonej na rysunku studium, o 

integralności zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej i 
drogowej, o konieczności realizacji inwestycji celu publicznego,  
o nie rozpraszania obiektów i tworzenia zwartych zespołów zabudowy, 

o nienaruszalności zasobów kulturowych, o nienaruszalności cennych 

elementów systemu przyrodniczego.  

−  korekta zasięgu poszczególnych terenów nie może przekraczać 50 m w stosunku do 

wyznaczonych w Studium przeznaczeń;  

−  dopuszcza się, aby funkcja dopuszczona w danym terenie wyznaczonym w studium, nie będąca 
podstawowym kierunkiem przeznaczenia, stanowiła przeznaczenie podstawowe  
terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;  

−  w planie miejscowym należy dążyć do uzupełniania terenów zabudowy mieszkaniowej zielenią 

ogólnodostępną (urządzoną), usługami publicznymi oraz usługami podstawowymi, należy 

pozostawiać istniejące cieki z ich obudową biologiczną;  

−  dopuszcza się zawężanie zasięgu terenów inwestycyjnych wskazanych w studium jako kierunki 

przeznaczenia poprzez pozostawienie dotychczasowego charakteru terenu;  

−  w terenach oznaczonych symbolami PU obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 

tworzącej barierę wizualną i akustyczną, oddzielającą te tereny od sąsiadujących terenów 

mieszkaniowych;  

−  należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji, gdy ustalone w 

studium parametry i wskaźniki urbanistyczne zostaną w planie miejscowym zmienione 

(zawyżone lub zaniżone), nie więcej jednak niż o 5 pkt proc. Zastosowanie zawyżonych lub 

zaniżonych parametrów i wskaźników urbanistycznych musi być uzasadnione np. szczególnymi 

uwarunkowaniami wynikającymi z istniejącego zainwestowania, konfiguracją terenu, 

realizacją celu publicznego itp.;  

−  określona maksymalna wysokość zabudowy nie wyklucza sytuowania dominant o lokalizacji i 

wysokości określanej indywidualnie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wynikającej z przesłanek kompozycyjnych;  
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−  wskazana maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej – np. masztów telefonii komórkowej, instalacji kolektorów słonecznych, obiektów 

i urządzeń, których wysokość wynika m.in. z wymogów technologicznych, technicznych lub 

konstrukcyjnych, z uwzględnieniem powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska 

Radom-Sadków i powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczego urządzenia 

naziemnego;  

−  układ komunikacyjny wskazany na rysunku studium ma przebieg orientacyjny i nie obejmuje 

w pełni lokalnego układu komunikacyjnego. Dopuszcza się zmianę klasy technicznej i kategorii 

dróg wskazanych w niniejszym studium oraz korekty przebiegu wyznaczonych dróg 

publicznych na etapie sporządzania planu miejscowego, w zależności od zaistniałych 

uwarunkowań i potrzeb oraz możliwości technicznych wytyczania i budowy tych dróg;  

−  wskazane w Studium urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz przebiegi sieci 

infrastruktury technicznej są przebiegami orientacyjnymi i mogą ulec korektom na etapie 

planów miejscowych, w oparciu o przepisy odrębne. Warunkiem zgodności ze studium jest 

utrzymanie określonej zasady ich przebiegu. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza  

ustaleń studium w sytuacji, gdy przedstawione w studium strefy techniczne od sieci  i urządzeń 
infrastruktury w planie zostaną uaktualnione na podstawie przepisów odrębnych lub w 

związku ze zmianą ich przebiegu i lokalizacji urządzeń;  

− opracowany miejscowy plan nie narusza zasady zgodności jego ustaleń z niniejszym studium w 
sytuacji umieszczenia w nim zaktualizowanych dokumentów (w trybie określonym w 

przepisach odrębnych) np. ewidencja zabytków, rejestr zabytków, spisu obiektów objętych 
ochroną przyrody, inwentaryzacji roślinności rzeczywistej klasyfikującej się do objęcia ochroną 

lub wykonania mapy roślinności planowanej podlegającej ochronie, wykazu terenów będących 

własnością gminy, terenów zamkniętych, zadań Planu Gospodarki Odpadami itp.  

XXIII. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ 

PROJEKTU STUDIUM  

Rada Gminy Kowala podjęła uchwałę nr IX.69.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kowala, która stanowi podstawę sporządzenia studium. Granicami obszaru objętego studium są 

granice administracyjne gminy.  

Zasadność zaktualizowania studium wynika z:  

−  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. określającej szczegółowe 

wymagania dotyczące zarówno zapisu problematyki studium jak i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego;  

−  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;  

−  potrzeby posiadania przez Radę Gminy aktualnej wersji studium, służącej jako podstawa do 

opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy, 

nie naruszając aktualnej wersji studium, o czym mówi cytowana ustawa w art. 20.  

Przyjęte w studium rozwiązania związane z gospodarowaniem przestrzenią posiadają przede 
wszystkim zadania wiążące się z:  

−  podporządkowaniem działalności w sferze aktywizacji i przekształceń społeczno- 

gospodarczych na terenie gminy, zachowaniu, wzmocnieniu wartości środowiska 

przyrodniczego i kulturowego;  
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−  harmonizowaniem celów ochronnych, ekologicznych, społecznych i gospodarczych na zasadzie 
ekorozwoju, poprzez:  

o utrzymanie rolniczego charakteru gminy, o poprawę 

stanu i odporności środowiska przyrodniczego, o poprawę 

ładu przestrzennego na terenie gminy, o ochronę 

krajobrazu, o ochronę obiektów zabytkowych,  

−  kompleksowym  kształtowaniem  prawnych  i  programowych 

 podstaw  rozwoju  w zakresie gospodarki przestrzennej,  

−  lokalizacją  potencjalnych  inwestycji  gospodarczych  w  terenach 

 produkcyjnych  i terenach usług,  

−  budownictwem mieszkaniowym, a szczególnie terenami dla jego realizacji.  

Przedstawione w treści studium uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

odnoszą się do wyżej wymienionych zadań między innymi poprzez określenie:  

− miejsca gminy w systemie osadniczym kraju oraz jej związków z otoczeniem (poprzez układy 

przyrodnicze, kulturowe, transportowe),  

−  systemu środowiska przyrodniczego i zasad jego ochrony oraz wykorzystania go jako waloru 

rozwojowego,  

−  dziedzictwa kulturowego, zasad jego ochrony i wykorzystania go jako waloru rozwojowego,  

−  kierunków zagospodarowania, uwzględniających potrzeby lokalizacji zespołów działalności 

gospodarczej, zespołów mieszkaniowych, usługowych,  

−  zasad rozwiązywania problemów związanych z układem komunikacyjnym i infrastrukturą 

techniczną poprzez planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzeni.  

Przyjęte w studium kierunki rozwoju wynikają bezpośrednio z istniejących uwarunkowań 

osadniczych, przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych oraz ze wskazań  i 

rozwiązań przyjętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 
Strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Gminy Kowala na lata  2015–

2022.  

Stosunek do przedstawionych uwarunkowań rozwoju, w tym odnoszących się bezpośrednio do 

kształtowania polityki przestrzennej, znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętych w studium 
kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz politykach odnoszących się do problematyki 

przyrodniczej, dziedzictwa kulturowego, komunikacyjnej, infrastruktury technicznej.  

Studium zostało sporządzone w formie wymaganej przez rozporządzenie w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem 

procedury określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Informację o wykorzystanych materiałach i źródłach informacji, analizy planistyczne 

sporządzone w trakcie opracowania studium oraz dokumenty związane z poszczególnymi fazami 

procedury sporządzania studium zawiera dokumentacja planistyczna.  
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1 

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XXIV.175.2020 

Rady Gminy Kowala  

z dnia 28 września 2020 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium  

uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala 

 

Projekt studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie: 

  I wyłożenie w dniach od 12 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r., uwagi do dnia 3 kwietnia 2020 r., 

  II wyłożenie w dniach od 29 czerwca 2020 r. do 28 lipca 2020 r., uwagi do dnia 20 sierpnia 2020 r. 

Podczas wyłożeo projektu ww. studium do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym 

terminie na wniesienie uwag, zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), do Wójta Gminy Kowala 

wpłynęły 92 uwagi, z których 22 zostały przez Wójta Gminy Kowala uwzględnione, 

38 nieuwzględnione w części, 32 nieuwzględnione w całości. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Kowala przyjmuje następujące 

rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowao 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala, które w całości lub w części nie zostały 

uwzględnione przez Wójta Gminy Kowala. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 12.02.2020 osoba fizyczna Przesunięcie linii zabudowy do 
150 m. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

370/2 MU, R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma głębokośd ok. 95 m od 
drogi, daje to możliwośd 
wydzielenia dwóch linii 
zabudowy, ponadto działka 
położona jest na gruntach 
rolnych klasy III, dla których 
trzeba uzyskad zgodę na 
zmianę przeznaczenia na cele 
nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione 

2 13.02.2020 osoba fizyczna Przekształcenie na działki 
budowlane. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

564/1 
564/18 
564/19 
564/21 
564/22 

MU, ML, 
ZL 

+ – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, na dz. 564/19, 
564/22 w terenie ML 
wskazanym w studium 
dopuszczona jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
dz. 564/18, 564/21 są 
położone na gruntach 
leśnych, dla których trzeba 
uzyskad zgodę na zmianę 
przeznaczenia na cele 
nieleśne u Marszałka, co jest 
utrudnione 

3 20.02.2020 osoba fizyczna Przekształcenie wszystkich 
działek na działki inwestycyjne. 

Kotarwice 210 
214/1 
214/2 
214/5 
214/6 

MU, PU, R, 
ZL 

+ – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, powiększono 
teren PU na większą częśd 
działek poza gruntem leśnym 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 25.02.2020 osoba fizyczna Przekształcenie na działki 
budowlane. 

Trablice 360 
361 
362 
363 
364 

MU, R, PG  –  – pod zabudowę przekształ-
cona jest tylko dz. 360, 
pozostałe działki położone są 
w rejonie nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 744, 
od której trzeba odsunąd 
projektowaną zabudowę, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

5 26.02.2020 osoba fizyczna Przekształcenie na działki 
budowlane. 

Trablice 364 
365 
450 
451 

PG, R  –  – działki położone są w rejonie 
nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 744, od 
której trzeba odsunąd 
projektowaną zabudowę, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 26.02.2020 osoby fizyczne Ujęcie działki jako terenu 
zabudowy jednorodzinnej. 

Trablice 503/20 R, MU  –  – działka położona w głębi 
terenu, w oddaleniu od drogi, 
w sąsiedztwie cieku 
wodnego, są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

7 28.02.2020 osoba fizyczna Wyznaczenie terenów 
budowlanych pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Trablice 505/7 
484/66 

MU, R, ZL + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wyrównano 
strefę zabudowy do działek 
sąsiednich 

8 02.03.2020 osoba fizyczna Zmiana działek z terenów 
rolnych na budowlane 
jednorodzinne. 

Trablice 257 
258 
753/1 

MU, R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma już głębokośd ok. 80 m od 
drogi, ponadto działki 
położone są na gruntach 
rolnych klasy III, dla których 
trzeba uzyskad zgodę na 
zmianę przeznaczenia na cele 
nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione 

9 02.03.2020 osoba fizyczna Wprowadzenie terenów do 
zabudowy zagrodowej, 
ponieważ zamierzam prowadzid 
działalnośd rolniczą. 

Mazow-
szany 

7/2 MU, R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, działka, 
w części gdzie zlokalizowana 
jest istniejąca zabudowa, 
znajduje się w terenie MU, 
pozostała częśd stanowi 
grunty rolne, gdzie można 
prowadzid działalnośd rolniczą 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 02.03.2020 osoba fizyczna Przekształcenie działki z rolnej 
na budowlaną. 

Trablice 363 PG  –  – działka położona jest w 
rejonie nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 744, 
od której trzeba odsunąd 
projektowaną zabudowę, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

11 05.03.2020 PKP S.A. 
Oddział 
Gospodaro-
wania 
Nierucho-
mościami 
w Warszawie 
Wydział 
Zagospodaro-
wania 
Przestrzennego 
ul. Armatnia 14 
01-246 
Warszawa 

Wskazanie: 
- terenów mieszkaniowo-
usługowych dla nieruchomości 
oznaczonych jako dz. ew. nr 
37/3, 38/3 ob. Augustów oraz 
dla części dz. ew. nr 169/2, 219 
ob. Augustów, zgodnie 
z załącznikami nr 1 i 2, 
- terenów przemysłowo-
usługowych dla części dz. ew. nr 
169/2 ob. Augustów, 196/10 
ob. Rożki, zgodnie 
z załącznikiem nr 2. 

Augustów 
 
 
 
Rożki 
 

37/3 
38/3 
169/2 
219 
196/10 

KK, R  –  – działki zlokalizowane 
w większości w obszarze 
kolejowym i terenie 
zamkniętym, gdzie nie ma 
możliwości wskazania innego 
przeznaczenia terenu niż 
związane z linią kolejową, 
ponadto ze względu na 
uciążliwości jest to 
niewskazane w przypadku 
sąsiedztwa zabudowy 
mieszkaniowej z linią 
kolejową i zabudowy 
produkcyjnej z mieszkaniową 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 11.03.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia gruntów 
położonych w miejscowości 
Augustów i Kosów 
bezpośrednio przy obwodnicy 
południowej, sklasyfikowanych 
jako tereny usługowe na tereny 
mieszkalno-usługowe. 

Augustów 
Kosów 

– U + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren MU na części działek 
w nawiązaniu do sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej 
miejscowości Augustów, 
pozostałe tereny położone 
z bezpośrednim sąsiedztwie 
obwodnicy i DK nr 7, ze 
względu na uciążliwości 
z nimi związane są 
predysponowane do 
lokalizacji zabudowy 
usługowej, ponadto działki 
w miejscowości Kosów 
położone są na gruntach 
rolnych klasy III, dla których 
trzeba uzyskad zgodę na 
zmianę przeznaczenia na cele 
nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione 

13 11.03.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia gruntów 
położonych w miejscowości 
Augustów i Kosów 
bezpośrednio przy obwodnicy 
południowej, sklasyfikowanych 
jako tereny usługowe na tereny 
mieszkalno-usługowe. 

Augustów 
Kosów 

– U + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren MU na części działek 
w nawiązaniu do sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej 
miejscowości Augustów, 
pozostałe tereny położone 
z bezpośrednim sąsiedztwie 
obwodnicy i DK nr 7, ze 
względu na uciążliwości 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
z nimi związane są 
predysponowane do 
lokalizacji zabudowy 
usługowej, ponadto działki 
w miejscowości Kosów 
położone są na gruntach 
rolnych klasy III, dla których 
trzeba uzyskad zgodę na 
zmianę przeznaczenia na cele 
nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione 

14 12.03.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia 
na działkę budowlaną. 

Trablice 4 R  –  – działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

15 12.03.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia 
na działkę budowlaną. 

Trablice 217/10 MU, ZLz + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, działka 
w północnej części, 
w nawiązaniu do strefy 
zabudowy na działkach 
sąsiednich, znajduje się 
w terenie MU 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 13.03.2020 osoba fizyczna Przeznaczenie na działalnośd 
usługowo-handlowo-
magazynowo-produkcyjną. 

Błonie 112/1 
112/4 

U, ZL, R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren PU na dz. 112/1 i części 
dz. 112/4 poza bezpośrednim 
sąsiedztwem terenu kościoła 
w gminie Wolanów 

17 26.03.2020 osoba fizyczna  Zakwalifikowanie działek na 
cele mieszkaniowe. 

Augustów 133 
134 

R  –  – działki położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
linii kolejowej, w zasięgu 
uciążliwości z nią związanych 

18 27.03.2020 Prezydent 
Miasta 
Radomia 
ul. Kilioskiego 
30 
26-600 Radom 

W zakresie kierunków rozwoju 
systemu osadniczego: 
- w szacunku zapotrzebowania na 
powierzchnię mieszkaniową 
uwzględnid nieuchronne 
wyhamowanie trendu przyrostu 
średniej powierzchni użytkowej na 
1 osobę; 
- zrezygnowad z możliwości 
podwyższenia oszacowanego 
zapotrzebowania na powierzchnię 
mieszkaniową o przewidziany 
w ustawie wskaźnik 30%, zgodnie 
z logiką, iż oszacowane 
zapotrzebowanie jest maksymalne; 
- urealnid przyjęte zapotrzebowanie 
na powierzchnię usług 
komercyjnych, gdyż obecnie 
przyjęte zapotrzebowanie jest 539 
razy większe od wartości 
wynikających z przeprowadzonych 

– – –  –  – sporządzona analiza potrzeb 
i możliwości rozwoju gminy 
Kowala, w tym bilans terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę, została 
sporządzona z zachowaniem 
obowiązujących przepisów 
oraz uwzględniając istniejące 
uwarunkowania i trendy 
związane z lokalizacją nowej 
zabudowy oraz jej 
charakterystyką; ponadto 
przy sporządzaniu studium 
wzięto pod uwagę wnioski 
składane przez mieszkaoców 
gminy i wskazano takie 
kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, które przy 
zachowaniu obowiązujących 
przepisów wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
wyliczeo; 
- urealnid przyjęte zapotrzebowanie 
na powierzchnię funkcji 
produkcyjnej, gdyż obecnie przyjęte 
zapotrzebowanie jest 69 razy 
większe od wartości wynikających 
z przeprowadzonych wyliczeo; 
- ograniczyd ilośd planowanych 
terenów mieszkaniowych do 
wielkości wynikających z realnych 
szacunków zapotrzebowania 
zgodnie z przepisami art. 10 ust. 5 
pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 
- wyznaczyd obszary o w pełni 
wykształconej, zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
w oparciu o kryteria zarówno 
zwartości jak i pełnego 
wykształcenia struktury 
tj. obecności infrastruktury 
technicznej i społecznej; 
- w analizie możliwości 
finansowania przez gminę 
wykonania sieci komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej, a także 
infrastruktury społecznej, służących 
realizacji zadao własnych gminy, 
uwzględnid koszty wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

mieszkaoców oraz 
umożliwiają gminie Kowala 
zrównoważony rozwój, 
zarówno w zakresie 
możliwości lokalizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej jak 
zakładów usługowych i 
produkcyjnych, 
zapewniających nowe miejsca 
pracy; 
studium jest jedynie 
wskazaniem podstawowych 
kierunków rozwoju, 
szczegółowe zasady 
dotyczące m.in. obsługi 
komunikacyjnej 
poszczególnych terenów, 
zostaną wskazane na etapie 
sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
projektowany w studium 
układ komunikacyjny jest 
zgodny z istniejącymi 
uwarunkowaniami i 
ponadlokalnymi 
dokumentami planistycznymi, 
w tym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
mazowieckiego, do którego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
technicznej, a także infrastruktury 
społecznej, niezbędnych do obsługi 
planowanych terenów osadniczych 
a nie tylko bilans dochodów 
i wydatków gminy, nie 
uwzględniający struktury 
wydatków; 
- zdiagnozowad i ocenid stan ładu 
przestrzennego gminy i zawrzed 
konkretne ustalenia służące jego 
poprawie; 
- wykluczyd wprowadzanie nowych 
możliwości zabudowy planowanych 
korytarzy przebiegu drogi 
ekspresowej S12 ze względu na 
powstające wówczas konflikty, 
wiążące się ze zwiększeniem 
kosztów ekonomicznych 
i społecznych budowy tej drogi, 
a także ewentualnością wyboru 
gorszego wariantu przebiegu 
z punktu widzenia gmin powiatu 
radomskiego, w tym miasta 
Radomia i gminy Kowala. 
 
W zakresie kierunków rozwoju 
systemu komunikacji: 
- zaplanowad nowe drogi lokalne 
dla obsługi projektowanych stref 
przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych w otoczeniu dróg 

należy dostosowad również 
studium miasta Radomia 
(m.in. w zakresie nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 744); 
lokalizacja cmentarza 
w Trablicach wynika z 
obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
projektowane 
zagospodarowanie terenu 
w gminie Kowala nie stanowi 
uciążliwości dla terenów 
miasta Radomia, zapewnia 
również zachowanie 
najcenniejszych zasobów 
środowiska przyrodniczego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
klasy G łączących Radom z węzłem 
trasy S7 Radom Południe, w celu 
ograniczenia bezpośredniej 
dostępności z tych dróg; 
- zaplanowad przebieg nowej drogi 
klasy GP łączącej Radom z trasą S12 
w sposób spójny z układem 
drogowym na terenie Radomia; 
- zaplanowad przebieg 
bezkolizyjnego względem linii 
kolejowych połączenia drogowego 
miejscowości Trablice z Radomiem; 
- przyjęta w projekcie studium klasa 
techniczna G drogi łączącej wieś 
Zenonów z Radomiem nie ma 
zasadności kontynuacji na terenie 
miasta; 
- zaplanowad przebiegi nowej linii 
kolejowej na odc. Radom-
Ostrowiec Św.; 
- rozwinąd tematykę budowania 
zrównoważonego systemu 
transportu. 
 
W zakresie kierunków ochrony 
środowiska: 
- ograniczyd uciążliwą zabudowę 
usługową i zagrodową w Trablicach, 
która bezpośrednio graniczy z 
ogródkiem działkowym „Jarzębina” 
w Radomiu: zakazad przedsięwzięd 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mogących zawsze i potencjalnie 
znacząco oddziaływad na 
środowisko, z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego; 
- ograniczyd rozszerzenie cmentarza 
parafialnego w Kolonii Trablice tak, 
aby strefy sanitarne zamknęły się 
w granicach gminy Kowala; 
- ograniczyd zabudowę usługową 
w Kosowie Mniejszym graniczącą 
z miastem Radom, gdyż przylega do 
projektowanych w Studium gminy 
Radom terenów zabudowy 
mieszkaniowej ekstensywnej 
rezydencjonalnej; 
- wyznaczyd tereny otwarte od 
strony południowej rzeki Kosówki, 
gdyż od ich zachowania zależy 
drożnośd korytarza ekologicznego, 
który na obszarze Radomia jest 
objęty ochroną w formie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Kosówki”; 
- wprowadzid propozycję 
do Studium poszerzenia Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Kosówki” o wartościowe tereny 
przyrodnicze w Kosowie Większym 
znajdujące się na południe od 
granic miasta Radomia; 
- zmienid lokalizację terenów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów, usług w Kosowie 
Większym poza dolinę rzeki 
Kosówki; 
- zachowad strukturę węzła 
ekologicznego w rejonie 
Mazowszan i Huty Mazowszaoskiej 
stanowiącego zwornik pomiędzy 
zlewniami rzeki Mlecznej i 
Kobylanki poprzez ograniczenie 
zabudowy; 
- wyznaczyd system przyrodniczy w 
formie systemu terenów otwartych 
z zakazem zabudowy gminy Kowala, 
który będzie powiązany z systemem 
przyrodniczym miasta Radomia; 
- przebiegi projektowanej drogi 
głównej ruchu przyspieszonego 
oraz krzyżującej się z nią drogi 
lokalnej od miejscowości Trablice 
kolidują z obszarami 
udokumentowanych złóż kopalin. 

19 02.04.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia działek 
jako tereny budowlano-
inwestycyjne w całości. 

Romanów 361/1 
407/4 

MU, R  –  – działki są już w części od 
strony drogi przeznaczone 
na teren MU, przy czym 
dz. 407/4 nie jest jeszcze 
zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działek pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

20 02.04.2020 osoba fizyczna Pozostawienie terenów do 
zabudowy mieszkaniowej po 
obu stronach obwodnicy. 

Augustów 9/5 
9/11 
9/14 
11/13 
11/14 

MU, U + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren MU na dz. 9/5, 9/11, 
9/14, 11/13, 11/14 w 
nawiązaniu do sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej 
miejscowości Augustów, 
pozostałe tereny położone 
z bezpośrednim sąsiedztwie 
obwodnicy i DK nr 7, ze 
względu na uciążliwości 
z nimi związane są 
predysponowane do 
lokalizacji zabudowy 
usługowej 

21 02.04.2020 osoba fizyczna Ustalenie dla działki 
przeznaczenia na budownictwo 
jednorodzinne na całej 
powierzchni.  

Parznice 576 MU, R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma już głębokośd ok. 85 m od 
drogi, ponadto działka nie jest 
jeszcze zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 02.04.2020 osoba fizyczna Uwzględnienie działek w całości 
jako budowlanych. 

Trablice 299/1 
301/1 
311/3 

MU, R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wyrównano 
strefę zabudowy do działek 
sąsiednich 

23 02.04.2020 osoba fizyczna Uwzględnienie działki w całości 
jako budowlanej. 

Trablice 269/3 MU, R, ZL + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wyrównano 
strefę zabudowy do działek 
sąsiednich 

24 02.04.2020 osoba fizyczna Uwzględnienie działki w całości 
jako budowlanej. 

Trablice 520 MU, R  –  – działka położona w głębi 
terenu, w oddaleniu od drogi, 
w sąsiedztwie cieku 
wodnego, pas zabudowy w 
tym miejscu ma już głębokośd 
ok. 125 m, ponadto działka 
nie jest jeszcze 
zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

25 02.04.2020 osoba fizyczna Uwzględnienie działki w całości 
jako budowlanej. 

Trablice 269/5 MU, R, ZL + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wyrównano 
strefę zabudowy do działek 
sąsiednich 

26 02.04.2020 osoba fizyczna Przekształcenie działek z rolnych 
na budowlane. 

Trablice 364 
365 
450 
451 

PG, R  –  – działki położone są w rejonie 
nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 744, od 
której trzeba odsunąd 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
projektowaną zabudowę, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

27 03.04.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 

środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

28 03.04.2020 osoba fizyczna Zmiana działki na teren 
umożliwiający realizację celu 
budowlanego polegającego na 
budowie domu 
jednorodzinnego. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

404/4 MU, R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, powiększono 
strefę zabudowy do ok. 40 m 
w głąb wnioskowanej działki 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 03.04.2020 osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 

o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
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Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 22



23 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

30 03.04.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 

telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 24



25 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

31 03.04.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 

regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

32 03.04.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia działki na 
cele mieszkaniowe. 

Trablice 733 R  –  – działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
przez działkę przebiegają 
dwie linie 
elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia wraz 
z pasami technologicznymi, 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

33 03.04.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia części 
działki na cele mieszkaniowe, 
np. 200 m w głąb działki. 

Trablice 664 R  –  – działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
przez działkę przebiegają 
dwie linie 
elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia wraz 
z pasami technologicznymi, 
działka położona jest w 
rejonie nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 744, 
od której trzeba odsunąd 
projektowaną zabudowę 
ponadto w miejscowości 
Trablice wyznaczono już 
znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane 

34 03.04.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
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Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 31



32 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 

odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

35 03.04.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 

środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 36



37 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od OOŚ, 
jeśli odpowiedni organ uzna na 
podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, że nie będzie ono 
znacząco oddziaływad na 
środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 06.04.2020 
(data 
stempla 
pocztowego 
01.04.2020) 

osoby fizyczne Funkcja dominująca – 
przeznaczenie: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

Augustów 4/8 U  –  – tereny położone 
z bezpośrednim sąsiedztwie 
obwodnicy i DK nr 7, ze 
względu na uciążliwości 
z nimi związane są 
predysponowane do 
lokalizacji zabudowy 
usługowej 

37 09.04.2020 osoby fizyczne Zmiana statusu dz. 127 
z rolnego (R) na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, usługowej (MU) 
oraz dz. 148/7 w części od 
dz. 148/11 do linii wysokiego 
napięcia ze statusu teren 
obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów, usług (PU) 
na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, usługowej (MU), 
pozostała częśd działki pod linią 
wysokiego napięcia do torów, 
tak jak zaplanowano 
w projekcie (PU). 
 

Kosów 
Mniejszy 

127 
148/7 

R, PU + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, dz. 127 
położona w oddaleniu od 
istniejącej zwartej zabudowy, 
w rejonie działki przebiegają 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia wraz 
z pasami technologicznymi, 
ponadto w miejscowości 
Kosów Mniejszy wyznaczono 
już znaczne nowe tereny pod 
zabudowę położone bliżej 
centrum miejscowości, które 
jeszcze nie są 
zagospodarowane; 
wprowadzono teren MU na 
części dz. 148/7 w nawiązaniu 
do sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 24.04.2020 osoba fizyczna Zmiana z terenów budowlanych 
i rolnych na tereny przemysłowe 
pod budowę farmy 
fotowoltaicznej. 

Grabina 416 
426 
451/1 
476/1 
476/4 
505 
506 

MU, R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona; wprowadzono 
teren obiektów 
produkcyjnych – elektrownie 
fotowoltaiczne w 
południowej części działek, 
poza gruntami rolnymi klasy 
III oraz ciekiem wodnym, w 
oddaleniu od projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej 

39 05.08.2020 osoba fizyczna Odrolnienie działki na cele 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Parznice 488 MU, R  –  – działka położona jest w 
rejonie nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 744 
oraz południowego wariantu 
przebiegu drogi ekspresowej 
S12 i węzła na skrzyżowaniu 
tych dróg, w związku z czym 
trzeba odsunąd projektowaną 
zabudowę, ponadto w 
miejscowości Parznice 
wyznaczono już znaczne 
nowe tereny pod zabudowę, 
które jeszcze nie są 
zagospodarowane 

40 07.08.2020 osoba fizyczna Przekształcenie całej działki na 
budowlaną i ujęcie jej 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego jako działki 
w terenach mieszkaniowych. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

320/2 MU, ZL, R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma już głębokośd ok. 95 m od 
drogi, ponadto działka nie jest 
jeszcze zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
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i imię,  
nazwa 
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Obręb 
Nr 
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uwaga 
uwzględ-
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uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy, 
dodatkowo działka położona 
jest częściowo na gruntach 
leśnych, dla których trzeba 
uzyskad zgodę na zmianę 
przeznaczenia na cele 
nieleśne u Marszałka 
Województwa, co jest 
utrudnione 

41 10.08.2020 osoby fizyczne Przekształcenie całej działki na 
budowlaną i ujęcie jej 
w miejscowym planie 
zagospodarowania jako działki 
w terenach mieszkaniowych. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

320/2 MU, ZL, R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma już głębokośd ok. 95 m od 
drogi, ponadto działka nie jest 
jeszcze zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy, 
dodatkowo działka położona 
jest częściowo na gruntach 
leśnych, dla których trzeba 
uzyskad zgodę na zmianę 
przeznaczenia na cele 
nieleśne u Marszałka 
Województwa, co jest 
utrudnione 
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nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 10.08.2020 osoba fizyczna Wydłużenie odległości od drogi 
do zabudowy zagrodowej 
o 15 m tj. ze 150 m do 165 m. 

Mazow-
szany 

7/2 MU, R  –  – działka, w części gdzie 
zlokalizowana jest istniejąca 
zabudowa, znajduje się w 
terenie MU, pozostała częśd 
stanowi grunty rolne, gdzie 
można prowadzid działalnośd 
rolniczą – ta częśd działki 
położona jest na gruntach 
rolnych klasy III, granice 
terenów zostaną 
uszczegółowione 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

43 10.08.2020 osoby fizyczne Przekształcenie nieruchomości 
z rolnej na budowlaną. 

Kosów 
Mniejszy 

134/2 R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren MU na części działki od 
strony drogi, w nawiązaniu do 
strefy zabudowy na działce 
sąsiedniej 

44 17.08.2020 osoba fizyczna Zaleczenie działki do terenów 
zabudowy mieszkaniowej. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

386/3 R  –  – pas zabudowy w tym miejscu 
ma już głębokośd ok. 95 m od 
drogi, brak uzasadnienia dla 
przeznaczania pod zabudowę 
działki oddalonej od drogi, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

45 18.08.2020 osoba fizyczna Przekwalifikowanie działek na 
działki budowlane 
mieszkaniowe w całości ich 
powierzchni. 

Trablice 630 
654 

MU, R  –  – pas zabudowy w rejonie 
dz. 630 ma już głębokośd 
ok. 85 m od drogi, pozostała 
częśd działki położona jest na 
gruntach rolnych klasy III, dla 
których trzeba uzyskad zgodę 
na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione; 
pas zabudowy na dz. 654 ma 
już głębokośd ok. 100 m, 
ponadto działka nie jest 
jeszcze zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

46 18.08.2020 osoba fizyczna Zgoda na podzielenie działki dla 
czworga dzieci, określenie czy 
podzielone działki będą mogły 
pełnid funkcję działek 
budowlanych. 

Bardzice 850 R + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, wprowadzono 
teren MU na części działki od 
strony drogi, w nawiązaniu do 
strefy zabudowy na działce 
sąsiedniej, kwestia podziału 
działki nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 43



44 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

47 18.08.2020 osoba fizyczna Zakaz lokalizacji warsztatu 
samochodowego, miejsc 
postojowych dla samochodów, 
placu manewrowego i budynku 
socjalnego oraz tankowania 
i mycia samochodów na 
działkach, ponieważ na 
działkach sąsiednich istnieje 
zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa. 

Dąbrówka 
Zabłotnia 

755/1 
756/1 

MU, R, ZL  –  – nie dotyczy zakresu 
opracowania studium, które 
określa jedynie ogólne zasady 
polityki przestrzennej gminy, 
inwestycja zlokalizowana jest 
w terenie MU, w którym 
dopuszczona jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
zagrodowa, usługowa, 
ustalenia dla konkretnych 
terenów zostaną 
uszczegółowione 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

48 18.08.2020 osoba fizyczna Zakaz lokalizacji chlewni 
i masarni na działce oraz 
usunięcie drzew. 

Dąbrówka 
Zabłotnia 

761/1 MU  –  – nie dotyczy zakresu 
opracowania studium, które 
określa jedynie ogólne zasady 
polityki przestrzennej gminy, 
inwestycja zlokalizowana jest 
w terenie MU, w którym 
dopuszczona jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
zagrodowa, usługowa, 
ustalenia dla konkretnych 
terenów zostaną 
uszczegółowione 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49 19.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 

oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

50 19.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 

pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
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Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
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Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
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Obręb 
Nr 
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niona 

uwaga 
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uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 

z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

51 19.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również 
tych danych; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 

odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

52 19.08.2020 osoba fizyczna Zmiana przeznaczenia działek 
jako tereny budowlano-
inwestycyjne w całości. 

Romanów 361/1 
407/4 

MU, R  –  – działki są już w części od 
strony drogi przeznaczone 
na teren MU, przy czym 
dz. 407/4 nie jest jeszcze 
zainwestowana, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działek pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

53 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 

wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

54 20.08.2020 osoba fizyczna Zmiana funkcji z terenu rolnego 
na teren budowlany. 

Kotarwice 68/2 MU, R  –  – w miejscowości Kotarwice 
wyznaczono już znaczne 
nowe tereny pod zabudowę, 
które jeszcze nie są 
zagospodarowane, działka 
jest już w części od strony 
drogi przeznaczona na teren 
MU, brak uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

55 20.08.2020 osoba fizyczna Przekształcenie działki z rolnej 
na budowlaną. 

Bardzice 744 MU, R  –  – działka jest już w części od 
strony drogi przeznaczona 
na teren MU, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działki pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy 

56 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 

Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 

realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

57 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 

i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 

środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

58 20.08.2020 osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 

bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

59 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 

oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

60 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 

pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 

z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 78



79 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

61 20.08.2020 osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 

odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 81



82 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

62 20.08.2020 osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi o 
wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 

lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

63 20.08.2020 osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 

zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 

uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

64 20.08.2020 osoba fizyczna Sprzeciw wobec poprowadzenia 
drogi Młodzianowskiej przez 
działkę w zagospodarowaniu 
przestrzennym na najbliższe 
lata. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

361/1 MU  –  – wprowadzony w studium 
nowy przebieg drogi 
wojewódzkiej nr 744 wynika 
z obowiązujących 
dokumentów planistycznych 
wyższego rzędu tj. planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa, jest to 
przebieg orientacyjny, który 
zostanie uszczegółowiony na 
późniejszym etapie realizacji 
inwestycji 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65 20.08.2020 osoba fizyczna Sprzeciw wobec poprowadzenia 
trasy Młodzianowskiej przez 
działkę w zagospodarowaniu 
przestrzennym na najbliższe 
lata. 

Huta 
Mazow-
szaoska 

361/1 MU  –  – wprowadzony w studium 
nowy przebieg drogi 
wojewódzkiej nr 744 wynika 
z obowiązujących 
dokumentów planistycznych 
wyższego rzędu tj. planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa, jest to 
przebieg orientacyjny, który 
zostanie uszczegółowiony na 
późniejszym etapie realizacji 
inwestycji 

66 21.08.2020 
(data 
stempla 
pocztowego 
19.08.2020) 

osoby fizyczne Ustalenie dla działek w całości 
przeznaczenia do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, usługowej, 
oznaczonego symbolem MU. 
W sytuacji, gdy dla działki 220/4 
takie ustalenie nie będzie 
możliwe, przyjęcie 
przeznaczenia rolniczego, 
oznaczonego w projekcie 
studium symbolem R. 

Parznice 220/2 
220/4 

MU, R, ZLz  –  – w miejscowości Parznice 
wyznaczono już znaczne 
nowe tereny pod zabudowę, 
które jeszcze nie są 
zagospodarowane, działka 
220/2 jest już w części od 
strony drogi przeznaczona 
na teren MU, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania pozostałej 
części działek pod zabudowę, 
gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy, 
tereny zalesieo wskazano na 
podstawie analizy istniejących 
uwarunkowao, w tym m.in. 
lokalizacji użytków leśnych i 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rolnych możliwych do 
zalesienia 

67 24.08.2020 
(data 
stempla 
pocztowego 
20.08.2020) 

osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 

łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

68 24.08.2020 
(data 
stempla 
pocztowego 
20.08.2020) 

osoba fizyczna W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 

wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 

regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

69 24.08.2020 
(data 
stempla 
pocztowego 
20.08.2020) 

osoby fizyczne W dokumencie studium: 
- w części A, w rozdziale IX, punkcie 
2, str. 33, 34: w dokumencie brak 
jest informacji dotyczących stacji 
bazowej telefonii komórkowych 
zlokalizowanej w Hucie 
Mazowszaoskiej – wnosi o zawarcie 
informacji dotyczących również tej 
lokalizacji; 
- w części B, w rozdziale IV, str. 87, 
88, 89, 90: w dokumencie brak jest 
zapisu dotyczącego 
promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
sporządzenie analizy również pod 
tym kątem; 

– – – + – + – uwaga częściowo 
uwzględniona, uzupełniono 
informacje dotyczące 
istniejących stacji bazowych 
telefonii komórkowej o stację 
zlokalizowaną w Hucie 
Mazowszaoskiej; 
wskazania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego 
są zawarte w przepisach 
odrębnych, w tym w ustawie 
z dnia 27  kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska; 
lokalizacja obiektów 
i urządzeo infrastruktury 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- w części B, w rozdziale VII, dot. 
telekomunikacji, str. 100: w 
dokumencie nie opisano żadnych 
zastrzeżeo dotyczących budowy i 
rozbudowy bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych – wnosi 
o wskazanie w dokumencie 
obowiązujących w tym zakresie 
norm prawnych, wnosi o zawarcie 
zapisu, aby stacje bazowe telefonii 
komórkowej nie mogły byd 
umieszczane na terenach 
mieszkalnych. 
 
W dokumencie prognozy 
oddziaływania na środowisko: 
- w punkcie 2.4 str. 13: zmienid 
zdanie „W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 

telekomunikacyjnej odbywa 
się zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o 
wpieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 
zapisy tej ustawy precyzują 
zasady lokalizacji m.in. stacji 
bazowych telefonii 
komórkowej, plan miejscowy 
nie może ustanawiad zakazów 
lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 
zasady dotyczące procedury 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzanej 
w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
regulują obowiązujące 
przepisy odrębne tj. ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 2.4 str. 14: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 3 str. 18: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 3 str. 18: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9 str. 39: zmienid zdanie 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia powinna zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia” na następujące: 
„W ramach realizacji takiego 
przedsięwzięcia musi zostad 
przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia”; 
- w punkcie 9 str. 39: wykreślid 
zdanie „można odstąpid od 
procedury OOŚ, jeśli odpowiedni 
organ uzna na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, że 
nie będzie ono znacząco 
oddziaływad na środowisko”; 
- w punkcie 9.5 str. 42, 43, 44: 
w opracowaniu nie zawarto 
informacji na temat stacji 
przekaźnikowych telefonii 
komórkowych znajdujących się na 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treśd uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
terenie gminy oraz emitowanego 
przez nich promieniowania 
elektromagnetycznego – wnosi o 
spowodowanie, aby w opracowaniu 
zostały zawarte również informacje 
dotyczące tych stacji. 

70 24.08.2020 osoba fizyczna Zmiana działki na budowlaną. Trablice 274/5 R  –  – w miejscowości Trablice 
wyznaczono już znaczne 
nowe tereny pod zabudowę, 
które jeszcze nie są 
zagospodarowane, brak 
uzasadnienia dla 
przeznaczania działki pod 
zabudowę, gdy są jeszcze 
niezagospodarowane działki 
w pierwszej linii zabudowy; 
ponadto północna częśd 
działki położona jest na 
gruntach rolnych klasy III, dla 
których trzeba uzyskad zgodę 
na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze u Ministra 
Rolnictwa, co jest utrudnione 
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Uzasadnienie

Projekt studium sporządzony został w następstwie podjęcia Uchwały Nr IX.69.2019 Rady Gminy
Kowala z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala. Poprzednie studium zostało przyjęte
Uchwałą Nr IV/21/2001 Rady Gminy Kowala z dnia 14 września 2001 r. i zmienione Uchwałą Nr
VII/40/09 Rady Gminy Kowala z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zasadność przystąpienia do sporządzenia studium wynika z potrzeby posiadania przez gminę aktualnego
dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy Kowala, służącego jako podstawa do opracowywania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze studium obejmuje teren zawarty w granicach administracyjnych gminy. Zakres opracowania
zawiera uwarunkowania i kierunki określone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). Zarówno część
tekstowa, jak i część graficzna studium stanowią nową edycję, opracowaną zgodnie z aktualnym stanem
prawnym.

Zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę, opracowanym w ramach analizy potrzeb
i możliwości rozwoju gminy, przedstawionym w rozdziale X tekstu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala, na terenie gminy można wyznaczyć, poza obszarami o w
pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej
i obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę, nowe tereny zabudowy
mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i rekreacji indywidualnej. W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala przeznaczono już jednak pod
zabudowę mieszkaniową tereny poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej i obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod
zabudowę, powyżej wykazanego zapotrzebowania. W związku z powyższym w procedowanym studium
wyznaczono nową zabudowę usługową i produkcyjną o powierzchni nie przekraczającej wyniku bilansu,
natomiast nie wyznaczono nowej zabudowy mieszkaniowej, a po analizie uwarunkowań oraz złożonych
wniosków i uwag część terenów przeniesiono. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne gminy wynikające
z konieczności realizacji zadań własnych, związanych z lokalizacją nowej zabudowy, oraz możliwości
finansowania przez gminę inwestycji z zakresu sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej
i społecznej należy stwierdzić, że gmina Kowala posiada wystarczające możliwości finansowania
przyszłych zamierzeń inwestycyjnych.

Projekt studium został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze
zm.). W ramach procedury sporządzania studium kolejno:

1)Rada Gminy Kowala podjęła Uchwałę Nr IX.69.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kowala,

2)ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do dnia 2 sierpnia 2019 r.,

3)zawiadomiono na piśmie o podjęciu ww. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje
i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium (lipiec 2019 r.),

4)sporządzono projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sierpień– październik
2019 r.),

5)uzyskano od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opinię do projektu studium (listopad
2019 r.),

6)dokonano uzgodnień projektu studium i uzyskano opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie
studium (grudzień 2019 r.–styczeń 2020 r.),

7)wprowadzono korekty do projektu studium wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

8)ogłoszono o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu i wyłożono projekt wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r., zorganizowano dyskusję
publiczną nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami w dniu 27 lutego 2020 r.,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0EC47-F5FA-41E8-A614-99A6A1B47F09. podpisany Strona 1



9)wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium do dnia 3 kwietnia
2020 r.,

10)rozpatrzono 57 uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu, zgodnie
z wykazem zamieszczonym w dokumentacji prac planistycznych i wprowadzono korekty do projektu
studium wynikające z uwzględnionych uwag,

11)dokonano ponownych uzgodnień projektu studium i uzyskano ponowne opinie dotyczące rozwiązań
przyjętych w projekcie studium (maj–czerwiec 2020 r.),

12)ogłoszono o ponownym wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu i wyłożono projekt wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 29 czerwca 2020 r. do
28 lipca 2020 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami
w dniu 21 lipca 2020 r.,

13)wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium do dnia 20 sierpnia
2020 r.,

14)rozpatrzono 35 uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu, zgodnie
z wykazem zamieszczonym w dokumentacji prac planistycznych i wprowadzono korekty do projektu
studium wynikające z uwzględnionych uwag,

15)przedstawiono Radzie Gminy Kowala do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych
uwag.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uzyskano wymagane ww. ustawą uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala. Na podstawie tej
ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu zaopiniowali projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Kowala projekt uchwały w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala. Przyjęcie niniejszej uchwały
pozwoli na zrównoważony rozwój gminy poprzez wprowadzenie zasad zagospodarowania przestrzennego,
tworzących ład przestrzenny, a także odpowiadających aktualnym potrzebom i oczekiwaniom społecznym
oraz umożliwi określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w planach miejscowych
opracowywanych w oparciu o studium.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak
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