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W 2 gminach (Przectam\VVo|amobxvka) nie dokonano żadnej znnianyStudióvv od momentu ich 

uchwalenia. Jako przyczyn ę  tego stanu rzecz Wójt Przeclawia pedal rniedzy innymi; (...)„koszty 

sporzqdzenia studium ohc/q ż  jg bodz: et gminy, c/iocia2 koszty to sq tylko ku s z to/n/q/orzqdzen/u 

tj, oprocowania niezb ędnych analiz i projektów oraz przeprowadzenia procedury sporzgdzenia, jednak 

/q to koszty, biorqc pod uwag ę  bud2et naszej gminy, bardzo wysokie. W miare posiadanych ś rodków 

finansowych pod )n/e/ny s<unzn/o odopnowodzen/edozgndno<c/noszego stud/unnrwymogo/n/ 

art. 10 ustawy" Również  Wójt VVo|aszówki powola1 s i ę  na ograniczone ś rodki finansowe j akimi 

dysponuje gmina. 

W Studium SOziszowa IVialopoiskiego nie zostaly naniesione obszary bezpo ś redniego 

zagrożenia powodzi ą  okre ś lone przez Dyrektora RZGW na podstawie ustawy Prawo wodne, pomimo 

żes\udiunnby|opnddawanedvvukrotnicana|izie(3O00i20l0)zakohczongpnzy\yvvnqopini ą GKUA 

orazuchwa|arni Rady Miasta stwierdzaj ącymi, żc stopie ń  dezaktualizacji studium umoż liwia j ego 

funkcjonowanie jako dokumentu stanowi ącego podstawę  realizacji polityki przestrzennej Miasta 

i Gminy Sędriszóvv Ma|npn|ski. Burmistrz S ęddszovva pudnihs| mi ędzy innymi, że: ''(..] zdaje sobie 

spmwe, Ze takie stanowisko by nie dokonywac' co/ośdnwejon iany  studium nie jest ostateczne. (...) Chodzi 

o to, aby zebra wszystkie wymagane dokumenty i analizy, równieZ wykonane przez inne podmioty, 

pon/cvvo2 wprowadzenie zmiany aby /y/k«) /unkdonvwo w zgodzie z ustawq nie nn/u/obv s c ns u 

i byloby niegospodame w stosunku do innych potrzeb Gminy. (...)  Jako przyklad, za brak wymaganych 

op/ocowoó/noże tutaj postużyć  bnnkkn/np/eksommwyznnczm!ychprzezRZGN/w/Knnkow ipohszonów/ 

bezpośredniego zagrożenia powodziq dla calego obszaru gminy, (których to zgodnie z ustawq Prawo 

wodne nie umag/edn/m sic m/ studium uworunkow/mti,m które zgodnie z ustawq opi powinny 

zos*neukrej/onem/ftuoYun). 

Przekazone Burmistrzowi mapy obszaru zagrolenia powodziowego nie obejmowaly obszaru calej 

gminy o jedynie jej zn/ko/nqcz ęjć znajdu/gcqs/e vv miejscowo ści Borek Wielki. (...)  Na brak dz/alad ze 

strony g/n/nydo przeprowadzenia cu/ojóow/ej zmiany studium n/ewgtPlim'/ewp/vwm/ów/n/cZ trwajqca 

ju ad ki/ku lat dyskusja dotyczqca wprowadzania nowych regu/acjii prawnych w zakresie planowania 

i gospodarki przestrzennej. W tej sytuacji podejmowanie kompleksowej zmiany stadium stonow///ohv 

ryzyko niedostosowania tego opracowania do nowych percp/saw' 

Powy ższe uwagi zosta ły zawarte w informacji o przyczynach niepodjecia dzia|ah zwi ązanych 

zrea|iza j ąvvnioskukon1nz|nego,. polegaj ą ce 	 mo ż liwo ś ci. podj ę cia  

zwiazanychz dostosowania Studium doohowiqz jqcychprzepishvvprnwmvvzok/edezagnoienia 

powodziowego. 

Wi ę kszo ść  gmin (80%) wykonywalo analizy oceny aktualnoci Studium, jako dokunoentu 

okre ś laj ącego politykę  przestrzenn ą  gminy. VVanalizach wskazywane by|y niektóre elementy 

Studium, niezgodne z aktualnie obowiązuj ącymi przepisami prawa, lecz mimo to uzyskiwaly one 

akceptacj ę  w podejmowanych przez Rad e  Gminy uchvva|ach jako wystarczaj ące dnokre ś lania 

polityki przestrzennej gminy i jej realizacji. 

Gmina Olszanica sporządzita analize oceny studium, w której zapisano mi ędzy innymi, że rysunek 

studium nie zawiera wymaganych oznaczeń  literowych i symboli powi ązanych z cze ścią tekskowq Ponadto 

wskazano, że brak pewnych elementów przestrzennych mo że stwarza ć  problem przy sporządzaniu mpzp 

i ich zgodno ści ze studium (np. zakaz zabudowy w terenach zalewowych). W wyjanieniu dotycz ącym 

braku w Studium obszarów, na którychrnzmicszczanebed ą  inwestycje celu publicznego Wójt stwierdzt: 

[.] Studium zo//o/o uchwalone m/2007 r. / jego zapisy opr000wmnezos/o/vw/opu/óuo6wczesne, istotne, 

 ponadlokalne, inwestycje celu publicznego /jetew planie w/(jcvvOdzk/m.(...) Brok obom//qzkuok/e</on/o 
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