
Informacje Podstawowe 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Gminy Rzepiennik Strzyżewski



Gdzie można znaleźć projekt studium?

Portal mapowy na stronie gminy

 Studium można znaleźć na 
stronie internetowej gminy

 pod  linkiem:

 http://www.rzepiennik.ipmap.
pl
/

 Albo :

 https://bip.malopolska.pl/ugrz
epiennikstrzyzewski,a,184907
8,projekt-zmiany-studium-uw
arunkowan-i-kierunkow-zagos
podarowania-przestrzennego-
gminy-rzepiennik-strz.html
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 projekt studium 
znajduje się w ikonce 
Zagospodarowanie 
przestrzenne-  po 
zaznaczeniu należy 
kliknąć przycisk 
„Akceptuj”(na dole 
strony);

Portal mapowy gminy



 Po otwarciu portal 
mapy wygląda jak na 
rysunku obok.

 Należy rozwinąć listę w 
lewym górnym rogu.

Portal mapowy gminy



 Po rozwinięciu 
wybieramy w 
warstwach bazowych 
„projekt studium” 

 i odznaczamy (˅) 
warstwę 
„zagospodarowanie 
przestrzenne” i 
uzyskujemy mapę jak 
na rysunku obok.

Portal mapowy gminy



 Wyszukiwanie działki
 Numer działki, która nas 

interesuje wpisujemy w 
miejsce „Wyszukaj”.

 Po wpisaniu pojawi się 
poniżej rozwijalna lista, z 
której wybieramy 
interesującą nas działkę 
( należy zwrócić uwagę na 
miejscowość).

Portal mapowy gminy



Legenda



Legenda



Legenda



Legenda



 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w skrócie 
określane jako studium to dokument sporządzany dla 
całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny 
politykę przestrzenną i lokalne zasady 
zagospodarowania.

Co to jest studium?



 Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych.

 Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Studium



 Studium zawiera:
 część tekstową 
 cześć graficzną  złożoną z kilku map:
 Rys.1 Uwarunkowania Zagospodarowania 

Przestrzennego
 Rys.2 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego
 Części te są ze sobą wzajemnie powiązane.

Zawartość studium



 Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do zmiany 
studium w 2019r. - UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY 
GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 21 lutego 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rzepiennik Strzyżewski”

Od kiedy trwa zmiana studium ?



 Jeżeli mają państwo jakieś uwagi co do treści lub mapy 
studium to należy je  składać w formie papierowej 
(Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 
Rzepiennik Strzyżewski 400) lub elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, na adres e-mail: 
rzepiennik@rzepiennik.pl lub na adres skrytki ePUAP: /
k1ea4mm75j/skrytka, kierując je do Wójta Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski.  

Składanie uwag



 Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.01.2021r.

Składanie uwag



 Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie studium odbędą się:

 w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00 za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość;

 w dniu 18.12.2020 r. o godz. 11:00 w formie 
stacjonarnej, w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. 
Nr 41,

 Więcej informacji na ten temat w ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna



Wyłożenie studium do publicznego 
wglądu
(21 dni)

Składanie uwag
 (21 dni)

Rozpatrywanie uwag przez Wójta

Wszystkie uwagi rozpatrzone negatywnie /lub  już 
uwzględnione w projekcie

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy

Uwagi rozpatrzone pozytywnie i nie uwzględnione w 
projekcie  (nawet 1)

Sporządza się nowy projekt studium i ponownie 
się go opiniuje i uzgadnia

Wprowadza się uwagi z opinii i uzgodnień

Wyłożenie studium do publicznego wglądu 
( c.d. jak wyżej)

Przebieg prac



Kontakt w sprawie prac planistycznych:

Agnieszka Bryndal, tel. 14 65 35 529
agnieszka.bryndal@rzepiennik.pl 

 Dziękuje za uwagę.
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