
UCHWALA Nr 1621XXV/2017 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie przyst1!pienia do spon1!dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
pnestrzennego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6zn.zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednality - Dz. U. 
2016r. paz. 778 z p6zn.zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje : 

§ l. 

przystqpic do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia~ki 
oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto numerem 165/4. 

§ 2. 

Granice obszaru obj~tego projektem opracowania, 0 kt6rym mowa w § 1 przedstawione zosta~ 
na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 linia ciqg~q koloru czarnego, stanowiqcq za~qcznik 
graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa~y . 

§ 3. 
Zakres opracowania projektu planu mleJscowego Wlnlen odpowiadac wymogom okreslonym 
ustawq 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 

Wykonanie uchwa~ powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 5. 
Traci moc uchwa~a Nr 197/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013 roku w 
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Gminy Nowe Miasto. 

§ 6. 
Uchwa~a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Analiza dotyczqca zasadnosci przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz. 778 z p6zn.zm.), przed podjEilciem uchwaly w 
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w6jt, 
burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczqce zasadnosci przystqpienia do 
sporzqdzenia planu i stopnia zgodnosci przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami studium, 
przygotowuje materialy geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbEildny zakres prac 
planistycznych. 

I. Analiza zasadnosci przystctpienia do sporz~dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i stopnia zgodnosci przewidywanych rozwi~zan z ustaleniami studium uwarunkowan i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto. 

Planowane przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

1. 	 Informacje og61ne 0 terenie: 

- polozenie: teren prnozony w Nowym Miescie przy ulicy Sienkiewicza 

- powierzchnie: dzialka nr 165/4 - 0,23 ha 

- struktura wlasnosci : teren prywatny 


2. 	 Uwarunkowania komunikacyjne: 

- teren prnozony przy istniejqcych drogach- ulicach 


3. 	 Zaopatrzenie w media: 

- woda: mozliwosc podlqczenia 

- siec elektryczna: mozliwosc przylqczenia 

Teren usytuowany jest w bezposrednim sqsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 


4. 	 Obecne uzytkowanie terenu: 

- tereny cZEilsciowo zadrzewione i nieuzytki 


5. 	 Stan zgodnie z ewidencja grunt6w: 

- grunty rolne kl.VI i Ls kl.VI 

6. 	 Okreslenie koniecznosci uzyskania zgody na przeznaczenie grunt6w rolnych lesnych na cele 
nierolnicze 
I nielesne 

Wymagana zgoda na przeznaczenie grunt6w lesnych 0 powierzchni 0,05 ha na cele nielesne 

7. 	 Stopien zgodnosci ze studium: 

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto 

uchwalonym przez RadEil Gminy Nowe Miasto uchwalq Nr 141NIII/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku teren 

wsi Nowe Miasto obejmujqcy dzialkEil nr 165/4 prnozony jest w strefie funkcjonalno -przestrzennej 0 

rozwoju funkcji uslugowo-osadniczej i rekreacyjnej. 

Sporzqdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bEildzie zgodne z ustaleniami wlw 

Studium .Projektowany pod zabudowEil mieszkaniowq jednorodzinnq teren-grunty rolne i lesne prnozone 

Sq wsr6d teren6w przeznaczonych pod zabudowEil mieszkaniowq jednorodzinnq. 

Teren projektowany pod zabudowEil mieszkaniowq jednorodzinnq wypelni lukEil w kompleksach grunt6w 

pelniqcych juz funkcje pozaprodukcyjne. 

8. 	 Przewidywane skutki finansowe: 

- przewidywane wydatki gminy: 




- koszt sporz",dzenia planu 
- przewidywane przychody gminy: 

- podatek od nieruchomosci 
- optata planistyczna: przy ewentualnym zbyciu nieruchomosci w ci",gu 5 lat od uchwalenia planu 

II. Sprawdzanie dost~pnosei niezb~dnyeh do spor2:<tdzenia planu material6w geodezyjnyeh: 

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy sporz",dza si~ w 
skali 1: 1 000, z wykorzystaniem urz~dowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map 
katastralnych, gromadzonych w paristwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Ola proponowanego do 
obj~ia planem teren6w Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii prowadzi mapy zasadnicze w skali 1: 1 000 i 
mapyewidencyjne. 

III. Ustalenie niezbednego zakresu prae planistveznyeh 

1. Plan miejscowy winien zostac sporz",dzony z uwzgl~dnieniem wymagari okreslonych_w ustawie_z dnia 27 
marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity- Oz. U. 2016r. poz. 
778}_oraz zgodnie z zapisami studium i przepisami odr~bnymi z uwzgl~dnieniem warunk6w opracowania 
ekofizjograficznego sporz",dzonego dla przedmiotu obszaru. 

2. Wykonane zostan",: 
- projekt planu miejscowego 
- prognoza oddzialywania na srodowisko - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 

udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz 
ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity- Oz. U. 2016r. poz.353 z p6zn.zm.) 

-prognoza skutk6w finansowych uchwalenia planu z uwzgl~dnieniem art.36 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

PRZEWOD JlCZi\CY 
r;,~ Rad~' Gmmy 

l§'~ 



Uzasadnienie do uchwaty 

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzia~ki oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto numerem 
165/4. 

Stosownie do art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( tekst jednolity- Oz. U. 2016r. poz. 778 z p6zn.zm.) w celu ustalenia przeznaczenia 
teren6w, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz okreslenia sposob6w ich zagospodarowania i 
zabudowy rada gminy podejmuje uchwat~ 0 przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowosci Nowe 
Miasto b~dzie przeznaczenie jednej dziatki pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru 
podj~te zostaje na wniosek W6jta Gminy 0 przeznaczenie ich pod zabudow~ mieszkaniowq. 

Obszar obj~ty przystqpieniem do sporzqdzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego potozony jest poza granicami obszarowymi form ochrony przyrody. 

Niniejsza uchwata rozpocznie tryb formalno-prawny sporzqdzenia planu stosownie do zapis6w ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu powinien zawierac problematyk~ 
okreslonq w art.15 ust.2 i 3 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i sporzqdzony 
zostac z uwzgl~dnieniem stosownych standard6w przy zapisywaniu ustalen projekt6w tekstu planu i 
rysunku . 

Zgodnie z art. 14 ust.5 cytowanej wyzej ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przed podj~ciem uchwaty w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego W6jt, dokonat analizy dotyczqcej zasadnosci przystqpienia do 
sporzqdzenia planu i stwierdzH zgodnosc przewidywanych rozwiqzari z ustaleniami Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto. Analiza stanowi 
odr~bne opracowanie. 

Ookonana przez W6jta Gminy analiza pozwolHa powziqc decyzj~ 0 zasadnosci opracowania 
miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. Za przeznaczeniem tego terenu pod zabudow~ 
mieszkaniowq jednorodzinnq przemawia jego usytuowanie przy urzqdzonych drogach publicznych 
oraz w bezposrednim sqsiedztwie teren6w budowlanych wyposazonych w siec wodociqgowq i 
elektroenergetycznq. Stan ewidencyjny dzialki (uzytek lesny -koniecznosc uzyskania zgody na 
zmian~ przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne) wyklucza mozliwosc zrealizowania 
zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenach. W zwiqzku z tym niezb~dne jest 
sporzqdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


