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Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych wraz z informacją, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

do przyjętego dokumentu dołącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 

w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie 

właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, a także propozycje dotyczące metod 

i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki została 

sporządzona na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                          

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r.   

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gizałki. 

Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części 

objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przedmiotem opracowania jest weryfikacja dotychczasowych funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy 

usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, terenów obsługi 

produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW. 

Zakres ustaleń zmiany Studium wynika z uchwały Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 

2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gizałki.  

Szczegółowa ocena projektu ustaleń zmiany Studium wykazała, że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony 

środowiska są właściwe, zgodne z obowiązującym prawem, zapewniające rozwój zrównoważony. 

Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru (obszary objęte zmianą Studium położone są poza granicami obszarów Natura 2000                         

i planowane tu inwestycje nie będą wywierały na nie wpływu) nie zachodziła konieczność przedstawienia rozwiązań 

alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, 

Czołnochów, Szymanowice i Tomice. 

Ustalenia analizowanego dokumentu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska 

i życia człowieka a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są 

zgodne z przepisami odrębnymi, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie województwa i gminy oraz 

wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia 

zmiany Studium nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zawierają zapisy 

korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach 

zmiany Studium uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących 

uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Rozwiązaniem alternatywnym jest oczywiście brak realizacji 

analizowanego dokumentu, jest to jednak sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy oraz potrzebami jej 

mieszkańców. 
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W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych. Podjęta przez Radę Gminy uchwała 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

określiła zamierzenia samorządu lokalnego. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym byłoby odstąpienie od sporządzenia 

nowej edycji Studium. Skutkowałoby to jednak utrzymaniem kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad 

polityki przestrzennej przewidzianej w aktualnie obowiązującym dokumencie.  

Podczas sporządzania projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy. 

 

 

I. Informacje o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 

dotyczącej projektu przedmiotowej zmiany Studium 

 

Realizacja ustaleń zmiany Studium nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną,                

w tym przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność, z powodu braku form ochrony 

przyrody na obszarze opracowania. 

Nie mniej ustalenia zmiany Studium będą miały wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny. 

Biorąc pod uwagę identyfikację oraz opis znaczących oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem 

realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, poniżej 

przedstawiono rozwiązania, które mają na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację tych oddziaływań. 

W celu ochrony wód ustala się następujące zasady: 

– zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników 

wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień, 

– wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków, 

oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,  

– zapewnienie dostępności do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na potrzeby 

powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

– ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników 

wodnych,  

– utrzymanie linii zabudowy od cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych w odległości 

zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją, 

– przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w szczególności 

w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych,  

– dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów 

zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak 

i do wód powierzchniowych,  

– dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych,  

– objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

– budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby 

odprowadzania ścieków sanitarnych,  

– stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą 

kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy, 

– dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do 

zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie 

zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni 
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przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało 

jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód), 

– stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan 

i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki, 

– zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód 

podziemnych,  

– kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych, 

placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

– stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych 

do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,  

– zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody w celu 

przeciwdziałania skutkom suszy, 

– prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień, 

– przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu 

zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie. 

W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu postuluje się przyjęcie następujących zasad użytkowania 

przestrzeni: 

– ograniczanie przekształcania rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych,  

– przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie gleb wyższych klas 

bonitacyjnych dla rolnictwa, 

– ochrona przed powstawaniem procesów erozyjnych poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej 

grunt oraz odpowiednie prowadzenie gospodarki rolnej, 

– minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie terenów 

poeksploatacyjnych), 

– wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do nowego 

ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub na działkach sąsiednich. 

Ochrona środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego 

i przemysłowego polegać będzie na stałym ograniczaniu jego emisji poprzez następujące działania: 

– zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych dla 

terenów objętych ochroną akustyczną, 

– uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów 

przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na 

obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie odpowiednich odległości terenów 

przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych,  

– stosowanie środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu 

co najmniej do wartości dopuszczalnych na terenach wymagających ochrony akustycznej. 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Gizałki konieczne będzie 

uwzględnianie poniższych działań: 

– wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasach 

technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz wysokiego i średniego 

napięcia, 

– uporządkowanie istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową mieszkaniową a liniami 

elektroenergetycznymi, 

– ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne w postaci masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych 

oraz na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową. 
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 II. Informacja o sposobie wykorzystania opinii organów ochrony środowiska 

 

            Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 10 maja 

2021 r. Wójt Gminy Gizałki wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie. Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

prognozy uzyskał w dniu 10 czerwca 2021 r. (RDOŚ) i 24 maja 2021 r. (PPIS). 

            W dniu 28 stycznia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaopiniował projekt zmiany 

Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

            W dniu 27 stycznia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zaopiniował projekt zmiany 

Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione w całości lub 

w części. 

 

 

 III. Informacja o sposobie wykorzystania wyników udziału społeczeństwa 

  

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i po podjęciu 

uchwały Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021  r., Wójt Gminy Gizałki dnia 10 maja 2021 r. 

zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie do projektu zmiany Studium oraz do strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko złożono 40 wniosków, z których 17 zostało uwzględnionych w całości,                              

22 zostały uwzględnione w części, a 1 nie został uwzględniony. 

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dnia 26 kwietnia 2022 r. ukazało się ogłoszenie                   

w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki wywieszone było obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gizałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2022 r. do 25 maja 

2022 r. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbyły się w dniach 16-19 maja 

2022 r. Uwagi do projektu zmiany Studium i do prognozy mogły być składane w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.  

W okresie podanym w ogłoszeniu wniesiono 1 uwagę, która nie została uwzględniona. 

 

 

IV. Informacja o sposobie wykorzystania wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

  

           Gmina Gizałki nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 
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V. Informacja o metodach i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień 

dokumentu 

  

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Gizałki. Zgodnie ze 

swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkich 

niekorzystnych zjawisk mających wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy. 

Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom i analizom prowadzonym 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody 

prowadzi na terenie m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie monitorując na bieżąco poszczególne 

komponenty środowiska, takie jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny, promieniowanie elektroenergetyczne 

i inne w zakresie określonym w przepisach szczególnych. 

Niezależnie od ww. instytucji Wójt Gminy Gizałki może przeprowadzać okresowe kontrole przestrzegania 

prawa środowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do 

uzupełnienia ewentualnych uchybień w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie. 

Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów 

przyrody prowadzą instytucje do tego powołane. 

Po zrealizowaniu ustaleń zmiany Studium proponuje się monitoring poszczególnych komponentów środowiska, 

w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę zgodności 

wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną z ustaleniami zmiany Studium raz na rok. 

Przy przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu skutków realizacji ustaleń zmiany Studium możliwe jest 

wykorzystanie sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko. Dokumenty                       

te stanowią istotne źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie. 
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Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały 

wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 

ze zm.) do prognozy oddziaływania na środowisko dołącza się pisemne uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i po podjęciu 

uchwały Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021  r., Wójt Gminy Gizałki dnia 10 maja 2021 r. 

zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie do projektu zmiany Studium oraz do strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko złożono 40 wniosków, z których 17 zostało uwzględnionych w całości, 22 zostały 

uwzględnione w części, a 1 nie został uwzględniony. 

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dnia 26 kwietnia 2022 r. ukazało się ogłoszenie                    

w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki wywieszone było obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gizałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2022 r. do 25 maja 

2022 r. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbyły się w dniach 16-19 maja 

2022 r. Uwagi do projektu zmiany Studium i do prognozy mogły być składane w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.  

W okresie podanym w ogłoszeniu wniesiono 1 uwagę, która nie została uwzględniona. 

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

Rada Gminy Gizałki uchwałą Nr XXXVII/278/2022 uchwaliła zmianę Studium w dniu 14 lipca 2022 r. 

 

 


