
UCHWALA NR 152/XVJU2020 

RADY GMlNY NOW E MJASTO 


z dnia 2 lip~ 2020 r. 

w sprawie pr-l)'s~pienia do sporqdzeoia miejscowego planu zagospodarowania przestl7.eooego 

Na podstawie an, 18 ust. 2 pkt. 5, ustawy z dn ia 8 marca 1990 roku 0 samoJ'Z'ldzie gminnym (lekst jednolity 
Dz. U. z2020 r. poz. 7 I3 zp6zn.zm.) oraz art . 14 ust. I, 2, 4i5 ustawy z dnia 27marca 2003roku 

o planowan iu i zagos podarowaniu przestrzennym (ieksl jednolity - Oz. U. 2020r. poz. 293 z pOt u.zm.) Rada 
Gmioy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Przyst~pic do sporz<Jdzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaJck 
oznaczonych wewidencji grunl6w wsi Karolinowo numeram i 58/2 i 58/9. 

§ 2. Granice obszanl obj ~lego projektem opracowania, 0 kt6rym mowa w § I przedslawione zostaly oa 
mapie ewidencyjnej w skali I: I 000 lillia ci~gl'l koloru czamego, Stanowi'lc<! zal~cznik grafic2ny Nr I do 
niniejs2.ej uchwaly, 

§ 3. Zakres opracowa nia projek lu planu miejscowego winien odpowiadac wymogom okreslonym UStaw<l 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestnennym. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jlowi Gminy. 

§ S. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjycia. 

http:niniejs2.ej
http:zp6zn.zm
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Uzasadnienie do uchwaty 

w spraw ie przysl~pienja do spoTZ4dzenia miejscowego plan u zagospodarowani(t przeslrzennego dla dzialek 
oznaczonych wewidencji g.runl6w wsi Karolinowo numerami 5812 i 58/9. 

Stosownie do art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
pruslrzenn ym (ieksl jednolity - Oz. U. 2020r. poz. 293 z p6tn.zm. ) w celu ustalenia przezn3czenia leren6w, W 
l)'Tll dis inwesl)'cji celu publicmego. oraz okreSlenia sposob6w ich zagospodarowania i zabudowy rada gmin)' 
podejmuje uchwalt; 0 przysllJpieniu do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereoie miejscowo:ki Karolinowo ~dzie 
przeznaczenie dw6ch dzialek pod zabudowy uslugow<} - dam pomocy spotecznej. 

Obszar obj~ty przysU!pieniem do sporUJdz.enia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potozony 
jest w gran icach obsUlrowych form ochrony prL}'rody - nadwkrzanskim obszarze chronionego krajobrazu. 

Niniejsza uchwala rozpocznie tryb formalno-prawny sporUldzenia planu stosownie do ?.apis6w ustawy 0 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu powinien zawierae problematyk~ okrcilonll w 

an.IS ust.2 i 3 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i sporZl}dwny zostac z uwzgl~dnieniem 
slosownych standardOw przy zapisywaniu ustalen projektOw t.eksru planu i rysunku. 

Zgodnie z art. 14 ust.5 cytowanej wyrej uslawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przeSlrzennym, prze<! 
podj~ciem uchwaly w sprawie przystqpienia do sj>Or21Jdzen ia miejseowego planu zagospodarowania 
przestrzennego W6jt. dokonal analizy dotycZllcej zasadno~ci przyst<jpienia do sporzqdzenia planu i stwierdzil 
zgodno~e przewidywanych roz\d<JZ,ail z ustaleniami Siud ium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowe Miasto. Analiza stanowi odnrbne opracowanie. 

Dokonana prze2 W6jta Gminy analiza pozwolila powzille decyzj~ 0 zasadnosci opracowania miejscowego planu 
dla przedmiotowego obszaru. Za przeznaczeniem lego terenu pod zabudow~ uslugow<) - dom pomocy spolec:z:nej 
przemawia jego funkcja sru4ca zaspakajan iu bieZqcych potrzeb ludno~ci, niezbr;dnych dla funkcjonowania 
wsp6lnoty samorz.qdowej. Stan ewidencyjny lerenu ( uzytek ldny - konieczno~c uzyskania zgody na zrnian~ 
przeznaczenia grunt6w ldnych na eel niele~ne) wyklucza mozliwo~c zrealizowania - rozbudowy domu pomocy 
spolecznej na przedmiolowym terenie. 

W zwi<}Zku z tym nie~dnejes l sporZ4Jdzenie miejscowego planu zagospodarowania przesO'zennego. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przest rz.ennego wynika z potrzeb spGfecZl1ych 
wynikaj~cych z cora2 wi~kszego zain teresowani ludnoki usrugami istniejllcego Domu Pomocy Spolecznej. 
Dokonana przez W6jta Gminy Nowe Miasto analiza, pozwolila powzi~e decyzjt; 0 zasadno~ci opracowania 
miejscowego planu dla przedmiolowego obszaru. Wa1<}C oa powyt5ze, korzystajllc ze swych ustawowych 
upraWTtien recypowanych na gruncie uSlawy 0 samoFL1jdzie gminnym oraz uslawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedlozeniu przez W6jta Gminy pod TOzwagr; motl iwoSci sporzqdzen ia 
stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano. it jest 10 zamierzenie zewsUjd 
zasadne. 

Powzi~ta uchwala stanowi zatem wyraz. wo li Rady Gminy Nowe Miaslo wzgl<;dem ksztaltowania 
przesnzeni na (erenie grniny. Powy1sze wpisuje si<; w insryrucj<; Izw. wladztwa planislycrnego gmi.ny i jest 
pnejawem racjonalnego gospodarowania przeslrZeniq gminy. Przyj<)c zatem nalety, te niniejsza uchwala ezyni 
zadosc zar6wno oczekiwaniom spolecwo~ci lokalnejjak r6wniet obowi42ujqcym prnpisom prawnym. 



"". 

+ 

•
( 

--

'LIl\~C"L1\\K 19 u '. . •

Do Uchwa\)' ~r \52iXV
\\f2LJ.lV 

~dY Gmioy l'towe Mi3S
l0 

1 dnia ~ Ii.pea 1010 {Oku 

+..... ---...--
>811' 

5'1J' 

.~---. --:\- -.--

+ 


http:52iXV\\f2LJ.lV

