
UCHWAŁA NR XXVIII/ 228 /20 
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego  
w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 
782, 1086, 1378 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr X/79/19 Rady Miejskiej  
w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, 
Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów, Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie 
miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów, której treść została ujęta  
w formie opisowej i graficznej. 

 
§ 2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – tekst pt.: „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu 
położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów” – 
Część I – Diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego, 

2) załącznik nr 2 – tekst pt.: „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu 
położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów” – 
Część II – Cele rozwoju, kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

3) załącznik nr 3 - rysunek nr 1: „Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000, 
4) załącznik nr 4 - rysunek nr 2: „Kierunki zagospodarowania” w skali 1:10 000, 
5) załącznik nr 5 – rysunek nr 3: „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej  

i komunikacji” w skali 1: 10 000, 
6) załącznik nr 6 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag, 
7) załącznik nr 7 - zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia  

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 
284). 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
    mgr inż. Wacław Smykla 
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Uzasadnienie 
Projekt zmiany Studium opracowany został w oparciu o Uchwałę Nr X/79/19 Rady 

Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości 
Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów. 
Głównym celem sporządzenia zmiany Studium jest aktualizacja kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
związanych z realizacją w tym obszarze farm fotowoltaicznych o mocy wpisujących się  
w charakterystykę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, w związku z wnioskami inwestorów, wychodząc naprzeciw ich 
potrzebom. 
Model rozwoju oparty został o istniejący oraz uzupełniający go – zgodnie z obowiązującymi 
planami miejscowymi układ komunikacji drogowej. Również w zakresie gabarytów przyjęto 
minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające wymagania 
ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, które 
nawiązują do dotychczasowej polityki przestrzennej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 
Zmianę Studium opracowano głównie w celu zapewnienia ładu przestrzennego  
i uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski, a także w celu poprawy warunków, przy jednoczesnym wykorzystaniu  
i ochronie lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.  
Przy opracowaniu dokumentu zmiany Studium kierowano się kryteriami wynikającymi ze 
stanu istniejącego, szeregu uwarunkowań, w tym przepisów odrębnych – szczególnie  
w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, dóbr kultury, ochrony kompleksów gleb 
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.  
Rozstrzygnięcia planistyczne nastąpiły przede wszystkim przy uwzględnieniu wymogów ładu 
przestrzennego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.  
Projekt zmiany Studium otrzymał wszelkie niezbędne wymagane ustawą opinie  
i uzgodnienia. Organ sporządzający zmianę Studium bardzo szczegółowo przeanalizował  
i rozstrzygnął wyrażone stanowiska organów opiniujących i uzgadniających. 
Do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości 
Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów wyłożonego dwukrotnie do publicznego 
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 28.02.2020 r. do 
26.03.2020 r., od 17.09.2020 r. do 19.10.2020 r., nie wpłynęły żadne uwagi. 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, 
Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów jest zgodna z obowiązującą ustawą o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym i podlega uchwaleniu. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
    mgr inż. Wacław Smykla 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla 

terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie  

i Suchorzów.  

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 

BARANÓW SANDOMIERSKI, DLA TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 

MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA, SIEDLESZCZANY, SKOPANIE I SUCHORZÓW 

 

CZĘŚĆ I 

 
DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
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mgr inż. Jan Grajczyk 
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UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM 

1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I 
UZBROJENIE TERENÓW 

Gmina Baranów Sandomierski posiada obowiązujący dokument planistyczny „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Baranów Sandomierski” 

uchwalony uchwałą Nr XLIV/279/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Rady Miejskiej  

w Baranowie Sandomierskim w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta i gminy Baranów Sandomierski. 

Przedmiotem diagnozy stanu i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest 

obszar położony w północno - wschodniej części gminy Baranów Sandomierski, w obrębie 

miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów, zwany dalej obszarem 

zmiany Studium. 

Ponadto w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tożsamy  

z obszarem zmiany Studium do którego przystąpiono wraz z uchwałą Nr VI/43/19 Rady 

Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów 

Sandomierski oraz uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 

29 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr 

VI/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach 

Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski. 

W strukturze użytkowania gruntów, w granicy zmiany Studium, przeważają grunty orne 

27,21 % i lasy 25,04 %. Wśród terenów zainwestowanych, zajmujących łącznie 1,32 % 

powierzchni objętej zmianą Studium, dominują tereny komunikacyjne o powierzchni 6,08 ha. 

Pozostałą część terenów zainwestowanych stanowi nieruchomość gruntowa o powierzchni 

0,30 ha, na której zlokalizowany jest radar lotniczy, który stanowi inwestycję celu 

publicznego. Pozostałe tereny stanowią przede wszystkim: łąki trwałe, pastwiska trwałe i 

tereny o łączonych formach użytków gruntowych np. grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 
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pastwiska trwałe. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia powierzchnie i procentowy 

udział poszczególnych użytków gruntowych występujących na obszarze objętym zmianą 

Studium. 

Tabela 1 Powierzchnia i procentowy udział poszczególnych użytków gruntowych 
występujących na obszarze objętym zmianą Studium 

użytek gruntowy  powierzchnia [ha] procentowy udział [%] 
Ls 121,06 25,04 
Ps 56,25 11,63 
Ł 76,70 15,86 
R 133,96 27,71 

Ws 3,91 0,81 
Lz 0,99 0,20 

LzrPs 51,46 10,66 
dr 6,08 1,26 

WPs 31,20 6,45 
LzrŁ 1,51 0,31 
WŁ 0,05 0,01 
Bi 0,30 0,06 

 suma 483,47 100,00 

 Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują sieci infrastruktury technicznej za 

wyjątkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.  

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ład 

przestrzenny jest to „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 

uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - 

estetyczne”. 

Obszar objęty zmianą Studium to głównie przestrzenie otwarte terenów rolnych 

poprzecinane pasami obszarów leśnych. Tereny leśne w granicach obszaru objętego zmianą 

Studium powstały w wyniku rekultywacji zwałowiska Kopalni Siarki „Machów”. Na 

obszarze opracowania nie przewiduje się wymogów ochrony ładu przestrzennego.  

Obecnie, ze względu na konieczność aktualizacji istniejących dokumentów polityki 

przestrzennej w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

tożsamy z obszarem zmiany Studium do którego przystąpiono wraz z uchwałą Nr VI/43/19 

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego  

w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów 

Sandomierski oraz uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 

29 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim  

Nr VI/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach 

Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski. 

Stworzenie planu zapewni ochronę ładu przestrzennego poprzez ustalenia w jego zakresie 

dla poszczególnych terenów, przy uwzględnieniu uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, 

społeczno- gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno – 

estetycznych. 

3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ 
WYMOG OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W 
TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Środowisko naturalne obszaru objętego zmianą Studium jest w bardzo małym stopniu 

przekształcone przez toczące się procesy gospodarcze. Tereny zabudowane i zurbanizowane 

stanowią jedynie 1,32 % powierzchni objętej zmianą Studium. 72,62 % obszaru objętego 

zmianą Studium stanowią grunty rolne klasy średniej (IV), słabej (V) i najsłabszej (VI), gdzie 

dominują grunty orne i pastwiska trwałe. W granicach zmiany Studium nie występują grunty 

rolne chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. Grunty leśne na obszarze objętym zmianą Studium zajmują 122,05 ha, z czego lasy 

stanowią ponad 99 % gruntów leśnych, a grunty zadrzewione i zakrzewione niespełna 1 %. 

Ich przeznaczenie na cele nieleśne może nastąpić jedynie w procedurze sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody marszałka 

województwa. Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary, objęte prawnymi 

formami ochrony przyrody. 

Obszar opracowania jest zrekultywowanym zwałowiskiem zewnętrznym Kopalni Siarki 

Machów. W budowie geologicznej obszaru zwałowiska występują iły krakowieckie wraz  

z nadkładem czwartorzędowym zdjętym ze złoża siarki Machów. Zwałowisko to 
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spowodowało znaczne przeobrażenie rzeźby tego obszaru. W najwyższym punkcie 

zwałowisko to ma wysokość ok. 224 m n.p.m. 

Na obszarze opracowania nie występują obszary Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych i ich strefy ochronne ani strefy ochronne ujęć wód.  

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary ochrony dziedzictwa 

kulturowego.  

W granicach obszaru objętego zmianą Studium nie występują także zabytki czy dobra kultury 

współczesnej.  

5. REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE 
KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLONE PRZEZ AUDYT 
KRAJOBRAZOWY GRANICE KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Na obszarze zmiany Studium nie wprowadza się ustaleń wynikających z rekomendacji  

i wniosków określonych w audycie krajobrazowym ze względu na brak opracowanego audytu 

krajobrazowego dla województwa podkarpackiego. W związku z powyższym w granicach 

zmiany Studium nie wyznacza się również granic krajobrazów priorytetowych. 

6. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA, ORAZ 
ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 LIPCA 2019 
r. O ZAPEWNIANIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI, ZGODNIE Z UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM 

Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku  

z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 poz. 1169) poprzez „uniwersalne planowanie” 

rozumie się projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopni, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy 

technicznych dla szczególnych grup niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.  

Na obszarze opracowania nie znajdują się tereny mieszkaniowe i nie ma tu terenów, na 

których mieszkańcy gminy przebywają okresowo w sposób ciągły, nie ma tu również terenów 
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wymagających zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom 

niepełnosprawnym. Obszar opracowania znajduje się w lokalizacji oddalonej od zabudowy 

mieszkaniowej, w związku z czym nie przewiduje się  zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. 

Planowane zagospodarowanie nie będzie negatywnie wpływać na warunki i jakość życia 

mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia. Zakłada się, że projektowane tereny przyczynią się 

do rozwoju sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej w zakresie energii 

elektrycznej. 

7. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

Mając na uwadze uwarunkowania i lokalizację obszaru opracowania, planowane 

zagospodarowanie nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

Przewiduje się, że elektrownie słoneczne będą odpowiednio ogrodzone i zabezpieczone przed 

dostępem ludzi na ich teren. Infrastruktura w postaci linii elektroenergetycznych będzie 

skablowana i poprowadzona w ziemi, a stacje transformatorowe będą zabezpieczone przed 

dostępem ludzi. 

8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w tym: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

 prognozy demograficzne,  

 możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy, 

 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

zostały zawarte w opracowaniu pt. „Analiza potrzeb i możliwości rozwojowych Miasta i 

Gminy Baranów Sandomierski z określeniem perspektyw rozwojowych”, które zostało 

sporządzone do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie 

miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów. 
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Tabela 2 Zestawienie zapotrzebowania na nową zabudowę z obliczoną chłonnością 

 

W wyniku analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz prognoz 

demograficznych przy uwzględnieniu możliwości finansowania gminy przedstawiono 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy: mieszkalną, funkcję 

usługową zawierająca wszelkiego rodzaju usługi zarówno publiczne, jak i usługi komercyjne, 

usługi sportu i rekreacji oraz funkcję produkcyjną. W powyższym zestawieniu tabelarycznym 

przedstawiono także chłonność zwartej struktury funkcjonalno- przestrzennej, rozumianą jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 

użytkowej w podziale na funkcje zabudowy oraz chłonność terenów z mpzp położonych  

w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale 

na funkcje. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę przewyższa 

sumę powierzchni użytkowej istniejącej zabudowy oraz zarezerwowanej w planach 

miejscowych,  

w związku z czym istnieje możliwość zaplanowania dodatkowych terenów pod lokalizację 

zabudowy. Na podstawie analiz wykazano możliwość finansowania przez gminę wykonania 

sieci komunikacyjnej służącej realizacji zadań własnych gminy. 

9. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

W ramach obszaru objętego zmianą Studium występują grunty będące własnością: Gminy 

Baranów Sandomierski, właścicieli prywatnych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  

z siedzibą w Warszawie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz współwłasności 

Skarbu Państwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i współwłasności Gminy Baranów 

Sandomierski i właścicieli prywatnych. W poniższym zestawieniu tabelarycznym 
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przedstawiono procentowy udział poszczególnych właścicieli/ współwłaścicieli gruntów  

w odniesieniu do obszaru zmiany Studium. 

Tabela 3 Procentowy udział poszczególnych właścicieli/ współwłaścicieli 

gruntów w odniesieniu do obszaru zmiany Studium 

Właściciele/współwłaściciele gruntów 
Udział w powierzchni gruntów 

obszaru zmiany Studium [%] 

Gmina Baranów Sandomierski 32,64 

Właściciele prywatni 66,69 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z 

siedzibą w Warszawie 
0,06 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 0,03 

Skarb Państwa i Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 
0,01 

Gmina Baranów Sandomierski i 

właściciel prywatny 
0,57 

 

10. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obiekty i tereny chronione na 

podstawie przepisów odrębnych. 

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 
GEOLOGICZNYCH 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń 

geologicznych. 

12. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW 
WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW 
PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża kopalin, 

zasoby wód podziemnych czy udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 

dwutlenku węgla. 
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13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują tereny górnicze wyznaczone na 

podstawie przepisów odrębnych. 

14. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-
ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

14.1. Istniejąca sieć komunikacyjna 

Na obszarze objętym zmianą Studium występują drogi publiczne, których właścicielem 

jest Gmina Baranów Sandomierski oraz drogi prywatne. Są to drogi o nawierzchni ze żwiru, 

płyt betonowych, tłucznia lub o nawierzchni gruntowej.  

14.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują sieci infrastruktury technicznej za 

wyjątkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.  

15. ZADANIA SŁUŻCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 
PUBLICZNYCH 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych.  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują tereny narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, w związku z czym nie przewiduje się tu wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

     mgr inż. Wacław Smykla 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 228 /20 Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, 

Skopanie i Suchorzów.  
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM 

A. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ  
W PRZEZNACZENIU TERENÓW, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU 
KRAJOBRAZOWEGO ORAZ UWZGLĘDNIAJĄCE BILANS TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

Kierunki rozwoju przestrzennego, na obszarze Zmiany Studium wskazano  

w oparciu o: 

 aktualny stan zagospodarowania; 

 obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego; 

 warunki fizjograficzne; 

 warunki dostępności komunikacyjnej; 

 konieczność ochrony wartości środowiska przyrodniczego; 

 konieczność ochrony wartości środowiska kulturowego oraz ochrony krajobrazu; 

 obszary zainteresowania inwestorów i mieszkańców gminy. 

W wyniku analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz prognoz 

demograficznych przy uwzględnieniu możliwości finansowania gminy przedstawiono 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy: mieszkalną, funkcję 

usługową zawierająca wszelkiego rodzaju usługi zarówno publiczne, jak i usługi komercyjne, 

usługi sportu i rekreacji oraz funkcję produkcyjną. W poniższym zestawieniu tabelarycznym 

przedstawiono także chłonność zwartej struktury funkcjonalno- przestrzennej, rozumianą jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni 

użytkowej w podziale na funkcje zabudowy oraz chłonność terenów z mpzp położonych  

w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumiana jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale 

na funkcje. 
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Tabela 1. Zestawienie zapotrzebowania na nową zabudowę z obliczoną chłonnością 

 

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przewyższa sumę 

powierzchni użytkowej istniejącej zabudowy oraz zarezerwowanej w planach miejscowych,  

w związku z czym istnieje możliwość zaplanowania dodatkowych terenów pod lokalizację 

zabudowy. 

Na obszarze, objętym zmianą Studium wprowadza się nowe obszary zabudowy  

w postaci terenu elektrowni słonecznych. Wprowadza się również lokalizacje obiektu 

urządzeń dozorowania. 

B. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 
UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY PRZEZNACZONE POD 
ZABUDOWĘORAZTERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY, 
UWZGLĘDNIAJĄCE BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ 

Przeznaczenie terenów w ramach przyjętej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy, przedstawia rysunek nr 2 w skali 1:10000 „Zmiana Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla 

terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie  

i Suchorzów, Kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej zmiany Studium.  

W zmianie Studium wprowadzono nowe obszary przeznaczone do zainwestowania: 

obszar elektrowni słonecznych, obszar obiektu urządzeń dozorowania wraz ze strefą 

kontrolowaną radaru dozorowania. Wyznaczono ponadto: obszary wód powierzchniowych, 

obszary lasów i obszary rolnicze. Dla obszarów elektrowni słonecznych zaleca się 
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pozostawienie obszarów wolnych od wszelkiej zabudowy oraz ogrodzeń, w zakresie 

niezbędnym dla zapewnienia możliwości migracji zwierzyny pomiędzy terenami lasów. 

W strefie kontrolowanej radaru dozorowania dopuszcza się realizację inwestycji 

wyłącznie w przypadku wykazania braku jej negatywnego oddziaływania na pracę radaru 

dozorowania w wykonanej analizie wpływu planowanej inwestycji na jego pracę – 

potwierdzonej przez właściciela radaru dozorowania. 

W zmianie Studium wyznacza się następujące obszary zagospodarowania, wraz  

z dopuszczonymi kierunkami ich rozwoju: 

oznaczenie i nazwa 
obszaru 

dopuszczone 
zagospodarowanie 

wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania  

i użytkowania  

ES Obszary 
elektrowni 
słonecznych 

na obszarze dopuszcza się: 
– elektrownie słoneczne, 
– sieci, urządzenia i 

obiekty infrastruktury 
technicznej 

– miejsca postojowe 
– dojazdy wewnętrzne  

i serwisowe 
– zieleń urządzoną 
– produkcję energii 
 

a) maksymalna wysokość 
zabudowy: 

– dla budynków infrastruktury 
technicznej, oraz budynków 
magazynowych służących 
potrzebom związanym z 
przeznaczeniem obszarów- 
nie większa niż 6 m 

– dla ogniw fotowoltaicznych 
wraz z konstrukcją- nie 
większa niż 6 m 

b) maksymalną moc elektrowni 
słonecznych 300 MW 

c) liczba kondygnacji nie 
większa niż 1 

d) maksymalna intensywność 
zabudowy nie większa niż 1 

e) minimalna intensywność 
zabudowy nie mniejsza niż 
0,001 

f) powierzchnia zabudowy nie 
większa niż 90% powierzchni 
działki budowlanej 

g) powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniejsza niż 5% 
powierzchni działki 
budowlanej 

h) dachy płaskie lub o kącie 
nachylenia połaci nie 
większym niż 15° 
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i) minimum 1 miejsce 
parkingowe na  
10000 m² powierzchni działki 

RL Obszar obiektu 
urządzeń 
dozorowania 

na obszarze dopuszcza się: 
– radary lotnicze 
– miejsca postojowe 
– dojazdy wewnętrzne 

i serwisowe 
– zieleń urządzoną 

 

– wysokość zabudowy nie 
większa niż 40 m 

– minimum 4 miejsca 
parkingowe 

 

R Obszary rolnicze na obszarze dopuszcza się: 
– zabudowę zagrodową, 
– retencję wód 

gruntowych 
podziemnych, 
powierzchniowych 

– zadrzewienia, 
zakrzewienia śródpolne 

– dojazdy przeznaczone 
dla potrzeb rolnictwa 

– maksymalną wysokość 
budynków mieszkalnych nie 
większą niż 9 m 

– maksymalną wysokość innych 
obiektów nie większą niż 15 
m, z wyjątkiem silosów 

– maksymalną wysokość 
silosów nie większą niż 25 m 

– liczbę kondygnacji 
nadziemnych nie większą niż 
2, w tym poddasze użytkowe 

– maksymalną intensywność 
zabudowy nie większą niż 0,8 

– minimalną intensywność 
zabudowy nie mniejszą niż 
0,04 

– powierzchnię zabudowy nie 
większą niż 40% powierzchni 
działki; 

– powierzchnię biologicznie 
czynną nie mniejszą niż 60% 
powierzchni działki; 

– dachy dwu i wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci 35° - 
45°. 
 

WS Obszary wód 
powierzchniowych 

na obszarze dopuszcza się: 
– zieleń urządzoną i 

nieurządzoną 
– wykorzystanie wód na 

cele rybackie, 
rekreacyjne i sportowe 

 

ZL Obszary lasów na obszarze dopuszcza się 
zagospodarowanie zgodne z 
przepisami odrębnymi. 
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C. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM KULTUROWEGO  
I UZDROWISK 

1. Podstawowe kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów 

Zmiana Studium, w ramach ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego, 

racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami oraz 

przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, wprowadza na całym obszarze zakaz lokalizacji 

inwestycji, których działalność może powodować ponadnormatywną uciążliwość 

wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania oraz zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze negatywnie oddziaływać na środowisko. Zakazy 

te, nie dotyczą zadań z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz inwestycji 

celu publicznego.  

Na obszarze opracowania nie występują obszary, objęte prawnymi formami ochrony 

przyrody, które należy uwzględnić przy rozpatrywaniu innych ustaleń  zmiany Studium. 

2. Obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych 

Na obszarze zmiany Studium nie występują obszary objęte ochroną na postawie 

przepisów odrębnych, które należy uwzględnić przy rozpatrywaniu innych ustaleń Studium. 

D. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

Na obszarze opracowania nie występują obszary ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytki oraz dobra kultury współczesnej. 

E. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

1.1. Układ drogowy 

Dopuszcza się uzupełnienie układu drogowego na etapie sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwa Projektowana infrastruktura drogowa 

powinna uwzględniać wymagania techniczno – obronne wynikające z potrzeb obronności 

państwa oraz wymagania, uwzględniające przepisy odrębne.  
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Należy zapewnić obsługę komunikacyjną obszarów objętych zmianą Studium 

bezpośrednio z przyległych dróg publicznych lub pośrednio poprzez drogi wewnętrzne, 

dojazdy czy ustanowioną służebność przejazdu. 

1.2. Parkowanie i miejsca postojowe 

Zaleca się aby miejsca parkingowe dla samochodów zapewnione były na działce  

w granicach obszaru, na którym zlokalizowana będzie inwestycja.  

Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

kierowanych przez osoby niepełnosprawne, w tym zaopatrzonych w kartę parkingową, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Ze względu na brak planowanych obszarów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej, na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji sieci 

infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej. 

Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych powinno być realizowane zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną 

 Ze względu na brak planowanych obszarów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej, na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji sieci 

infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. 

 Przez obszar zmiany Studium przebiega linia elektroenergetyczna 110kV relacji 

Chmielów- Mielec. Dopuszcza się rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej,  

w tym lokalizację i budowę stacji transformatorowych. Dla obszarów objętych zmianą 

studium, za wyjątkiem obszarów oznaczonych symbolem ES, zabrania się budowy 

napowietrznych linii elektro-energetycznych.  
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2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Ze względu na brak planowanych obszarów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej, na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji sieci 

infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz. 

2.4. Gospodarka odpadami 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się systemem zorganizowanego 

usuwania odpadów komunalnych i produkcyjnych. Zabrania się składowania i gromadzenia 

odpadów innych niż powstałych w wyniku realizacji inwestycji. Odpady te mogą być 

przechowywane w kontenerach jedynie do czasu zakończenia inwestycji. Na czas budowy 

elektrowni słonecznych, należy zapewnić  odbiór odpadów powstałych w wyniku realizacji 

inwestycji. 

2.5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Ze względu na brak planowanych obszarów rozwoju zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej, na obszarze objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji sieci 

infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 

F. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM 

Cele publiczne, o których mowa w zmianie Studium, określone zostały w art. 6 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204, 2348, z 2019 r. poz. 270 z późn. zm.). 

1. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym 

W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym zmiana Studium 

zakłada, że wszystkie tego typu inwestycje mogą być zlokalizowane w granicach wszystkich 

obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

Ponadto do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą wyznaczone w planie 

drogi publiczne. 
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2. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym 

Na obszarze objętym zmianą Studium znajduje radar dozorowania, który zalicza się do 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

G. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Wyznaczenie w zmianie Studium obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW, a także ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu, stwarza obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w granicach zmiany Studium. 

 Obecnie w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

tożsamy z obszarem zmiany Studium do którego przystąpiono wraz z uchwałą Nr VI/43/19 

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w 

Gminie Baranów Sandomierski oraz uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim  

Nr VI/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach 

Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski.  

2. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 

Na obszarze zmiany Studium nie wyznacza się obszarów wymagających 

przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości na podstawie art. 102 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów 
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rolnych i leśnych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów. 

3. Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 

W granicach Zmiany Studium nie wyznacza się lokalizacji obiektów handlowych  

o powierzchni powyżej 2000 m² . 

4. Obszary przestrzeni publicznej 

Jako przestrzeń publiczną, należy rozumieć powszechnie dostępne miejsca  

w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu 

użytkowników.  

 W granicach obszaru zmiany Studium nie wyznacza się obszarów przestrzeni 

publicznych, ale dopuszcza się je w postaci dróg publicznych. 

H. 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, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie, ze względu na konieczność aktualizacji istniejących dokumentów polityki 

przestrzennej w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

tożsamy z obszarem zmiany Studium do którego przystąpiono wraz z uchwała Nr VI/43/19 

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów  

w Gminie Baranów Sandomierski oraz uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej  

w Baranowie Sandomierskim Nr VI/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów  

w Gminie Baranów Sandomierski.  
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2. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

I. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

 

Na obszarze zmiany Studium dla leśnej przestrzeni produkcyjnej zakłada się 

kształtowanie oraz zasady zagospodarowania przestrzennego zgodne z ustaleniami 

obowiązującego Studium. W odniesieniu do obszarów rolniczych klasy średniej (IV), słabej 

(V) i najsłabszej (VI), które nie wymagają zgody na wyłączenie gruntów z produkcji 

rolniczej, przeznaczono je w części pod funkcje rolnicze, a w części pod obszary elektrowni 

słonecznych. 

J. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY 
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH  

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują tereny zagrożone powodzią, jak  

i obszary osuwania się mas ziemnych. 

K. OBIEKTY I OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 
KOPALINY FILAR OCHRONNY  

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obiekty i obszary, dla których 

wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 

L. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 
ORAZOBOWIĄZUJĄCENANICHOGRANICZENIAPROWADZENIADZIAŁ
ALNOŚCIGOSPODARCZEJ 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują pomniki zagłady, w związku  

z czym nie wyznacza się ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeń. 

M. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, 
REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI 

Nie wyznacza się obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji 

lub remediacji ze względu na brak ich występowania na obszarze objętym zmianą Studium. 
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N. OBSZARY ZDEGRADOWANE  

Nie wyznacza się obszarów zdegradowanych ze względu na brak ich występowania na 

obszarze objętym zmianą Studium. 

O. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH  

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują tereny zamknięte, w związku  

z czym nie wyznacza się granic tych terenów i ich stref ochronnych. 

P. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM W 
ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA 
WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych  

o znaczeniu lokalnym. 

Q. GRANICE 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 granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. 

Wyznacza się granice stref ochronnych od elektrowni słonecznych, które zawierają się  

w granicach obszarów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW. W obszarach wyznaczonych stref zakazuje się 

lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. Oddziaływanie 

elektrowni słonecznych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej strefy ochronnej.  

 

 

  



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów 

 

 

64 
 

VII. SYNTEZA  

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości 

Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów opracowano:  

 zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami 

odrębnymi; 

 zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233); 

 zgodnie z Uchwałą nr X/79/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 

lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu 

położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów. 

Istniejącą strukturę funkcjonalno- przestrzenną obszaru gminy można ocenić jako 

zadowalającą oraz zgodną z generalnymi uwarunkowaniami (predyspozycjami) 

przyrodniczymi tj. racjonalnie wykorzystującą walory i zasoby przyrodnicze.  

Podczas określania kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniono zwłaszcza 

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 

i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

a także potrzeby osób niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby  

w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, 

zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych oraz potrzebę 

zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.  

Ustalając kierunki rozwoju obszarów funkcjonalnych wzięto pod uwagę interes 

publiczny i interesy prywatne poprzez uwzględnienie w możliwie najszerszym zakresie 

wniosków oraz uwag  złożonych do projektu zmiany Studium. Na potrzeby zmiany Studium 
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zostały przeprowadzone analizy służące określeniu potrzeb rozwojowych gminy, w tym 

bilans terenów pod zabudowę zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) dla miasta  

i gminy Baranów Sandomierski. Na podstawie tych analiz określone zostało zapotrzebowanie 

gminy na nową zabudowę z podziałem na poszczególne funkcje.  

Maksymalne zapotrzebowanie gminy (przy uwzględnieniu niepewności 

inwestycyjnej) dla funkcji mieszkalnej wynosi 249588 m² powierzchni użytkowej, dla funkcji 

usługowej wynosi 236955 m² powierzchni użytkowej, dla funkcji produkcyjnej wynosi 

800755 m² powierzchni użytkowej oraz dla TSSE EURO-PARK 588 945 m². Zestawienie 

tych wielkości z chłonnością zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz chłonnością 

projektowanych w obowiązujących miejscowych planach (wyrażone w powierzchni 

użytkowej) wykazało, że maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę jest 

większe, i wyniosło odpowiednio dla funkcji mieszkalnej– 54537 m² powierzchni użytkowej, 

dla funkcji usługowej– 78627 m² powierzchni użytkowej, dla funkcji produkcyjnej– 

377833 m² powierzchni użytkowej oraz dla TSSEEURO-PARK–369727 m² powierzchni 

użytkowej.  

Do zmiany Studium Uchwałą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przystąpiono na podstawie uchwały  

Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Przedmiotem zmiany Studium są 

ustalenia dotyczące obszaru położonego w północno - wschodniej części gminy Baranów 

Sandomierski miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów, określone 

na załączniku graficznym do ww. uchwały. Do zmiany Studium przystąpiono ze względu na 

konieczność wprowadzenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także 

ich stref ochronnych. 

W przedmiotowej zmianie studium przewiduje się 5 różnych obszarów 

funkcjonalnych: 

 ES– obszary elektrowni słonecznych,  

 RL – obszar obiektu urządzeń dozorowania, 

 R – obszary rolnicze, 
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 WS – obszary wód powierzchniowych, 

 ZL – obszary lasów.  

 Na obszarze opracowania nie występują obszary ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytki oraz dobra kultury współczesnej oraz nie występują obszary, objęte prawnymi 

formami ochrony, które należy uwzględnić przy rozpatrywaniu innych ustaleń Studium. 

W celu zapewnienia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców gminy oraz 

przygotowania do godnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych, określono 

warunki dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak również modernizację 

istniejących. Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania  

i uszczegółowienia zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Dokument zmiany Studium pozwoli władzom miejskim na wyznaczenie 

strategicznych celów rozwojowych jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia 

odpowiedniej do potrzeb gminy gospodarki przestrzennej.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

     mgr inż. Wacław Smykla 

 









   Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XXVIII/228/20  
                                                                  Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim   

                                                                                  z dnia 29 grudnia 2020 r.  
  
  
 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim  
 

w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego 
dwukrotnie do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica,  

Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów. 
              
 
 
W czasie wyłożeń do publicznego wglądu nie wniesiono uwag do projektu Zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, 
Skopanie i Suchorzów. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
     mgr inż. Wacław Smykla 



 
               Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/228/20  

                                                       Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim   
                                                                                  z dnia 29 grudnia 2020 r.  

  
  
 
 

Zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia  
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 

284) 
              
 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
     mgr inż. Wacław Smykla 

 
 
 
 

 


