
UCHWALA NR 112IXIU2019 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyst~pienia do spo~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 plct . 5, ustawy z dnia 8 marca )990 roku 0 samorzqdzie gminnym (telest jednolity 
- Oz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn.zm.) oraz art . 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzelUlym (tekst jednolity - Dz. U. 2018r. poz. 1945 z pom.zm.) Rada 
Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Przys~pic do sporU)dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzelUlego dla dzialek 
oznaczonych wewidencji gruntow wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 211/5. 

§ 2. Granice obszaru objytego projektem opracowania, 0 ktorym mowa w § I przedstawione zostaly na 
mapie ewidencyjnej w skali 1 :5000 linia cj~g1~ koloru czarnego, stanowj~cl:} zah}cznik graficzny Nr 1 do 
niniejszej uchwaly. 

§ 3. Zakres opracowania projek1u planu miejseowego winien odpowiadac wymogom okrdlonym ustaw'l 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Wykonanie uchwa1y powierza sil( Wojtowi Gminy. 

§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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Uz.asadnienie 

do uchwaty w sprawie przyst~pienia do sporz<}dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dziatek oznaczonych wewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto Folwark numerami 
209 i 21115. 

Stosownie do art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 p1anowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r, poz.194S) w celu ustalenia przeznaczenia leren6w, w tym 
dla inwestycji celu publicznego, oraz olueslenia sposob6w ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy 
podejrnuje uchwaly 0 przyst'lpieniu do sporz<}dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowosci Nowe 
Miasto Folwark b~dzie przeznaczenie dw6ch dzialek pod obiekty produkcyjne, sktady i magazyny. 

Obszar obj~ty przyst~pieniem do sp0IT'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
polozony jest poza granicami obszarowymi fonn ochrony przyrody. 

Niniejsza uchwala rozpocznie tryb formalno-prawny sporz<}dzenia planu stosownie do zapis6w ustawy 
o planowaniu j zagospodarowaniu przestrzennym . Projekt planu powinien zawierac problematyky okreslon~ 
w art. IS ust.2 i 3 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i sporz'ldzony zostac 
z uwzgltrdnieniem stosownych standard6w przy zapisywaniu ustalen projekt6w tekstu planu i rysunku. 

Zgodnie z art. 14 ust.S cytowanej wyzej ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed 
podjyciem uchwaly w sprawie przyst(}pienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego W6jt, dokonal analizy dotycz~cej zasadnosci przystqpienia do sporzetdzenia planu 
i stwierdzit zgodnosc przewidywanych rozwi~ z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto.· Analiza stanowi odr~bne opracowanie. 

Dokonana przez W6jta Gminy analiza pozwolHa powzi~c decyzj~ 0 zasadnosci opracowania 
miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. Za przeznaczeniem lego terenu pod zabudow~ ich pod 
obiekty produkcyjne, sklady i magazyny przemawia jego usytuowanie przy ufZlldzonych drogach 
publicznych oraz w bezposrednim s<}Siedztwie teren6w budowlanych wyposazonych w siee wodociq,goWll 
i elektroenergetycznq. Stan ewidencyjny dzialek (Ba i rola kl. IV b i V) Die wyrnaga uzyskania zgody na 
zmiany przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolne i nie wyklucza mozliwosci zrealizowania zabudowy 
na przedmiotowym terenach. W zwi4Zku z tym niezbydne jest sporz'ldzenie rniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z nowych potrzeb 
zwi4Z3nych z rozwojem Gminy Nowe Miasto. Dokonana przez W6jta Gminy Nowe Miasto analiza, 
pozwolib powziqc decyzj~ 0 zasadnosci opracowania miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. 
Wa.z<jc na powyzsze, korzystaj<jc ze swych ustawowych uprawnien recypowanych na gruncie ustawy 
o samorzqdzie gminnym oraz ustawy 0 ptanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedtoieniu 
przez W6jla Gminy pod rozwag/y mozliwosci sporZ<}.dzenia stosownego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uznano, iijest to zamierzenie zewszqd zasadne. 

Powziyta uchwala stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy Nowe Miasto wzgltydem ksztahowania 
przestrzeni na terenie gminy. Powyzsze wpisuje siy w instylucjy tzw. wladztwa planistycznego gminy i jest 
przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzeniq gmin)'. Przyjqc zatem nalery, ze niniejsza uchwala 
czyni zadosc zar6wno oczekiwaniom spolecznosci lokalnej jak r6wniez obowi4ZUj~cym przepisom 
prawnym . 
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Za/llcznik NT I 
do Uchwaty Nr 1121XlV2019 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 6 grudnia 2019 r. 
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