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UZASADNIENIE 

 
rozwiązań przyjętych w projekcie  

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po zachodniej stronie drogi  

wiodącej z Olsztyna do Turowa 

 
1. Podstawy prawne: 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. 

 Prace nad projektem zainicjowane zostały Uchwałą Nr XII/110/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w gminie Olsztyn. Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi ok. 2,8 ha. 
Z uzasadnienia Uchwały Nr XII/110/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016r. wynika, że podjęcie prac 
planistycznych ma na celu zmianę obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętego  Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn 
z dnia 25 lipca 2008 r.  
Obecnym przeznaczeniem obszaru opracowania jest teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem 
zabudowy, ozn. symb. 2 R oraz (jedna działka budowlana) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, ozn. symb. 1 MN,U.  
 
 W wyniku analiz poprzedzających przystąpienie do sporządzenia projektu, ustalono niezbędny zakres prac 
planistycznych, który obejmuje sporządzenie projektu odrębnego planu miejscowego. Po jego uchwaleniu, w części 
odnoszącej się do terenu objętego projektem planu straci moc Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
25 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości 
Olsztyn i Skrajnica. Stan taki jest zgodny z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w ramach, jakie 

wyznacza obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, 
przyjęte Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z poźn. zm. Zgodnie z ww. 
dokumentem planistycznym, kierunkiem przeznaczenia obszaru objętego sporządzanym planem miejscowym jest 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, ozn. symb. MNU. 

 
2. Zakres danych zawartych w uzasadnieniu: 
 
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: 
a) wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów 

architektonicznych i krajobrazowych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 9 tekstu projektu planu, 
b) wymogi ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji 

§ 10, § 11 i § 13 tekstu projektu;  
z uwagi na fakt, iż część obszaru objętego opracowaniem stanowią grunty leśne objęte ochrona prawną, 
organ właściwy do sporządzenia projektu planu miejscowego uzyskał zgodę Marszałka Województwa 
Śląskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (Decyzja z dnia 
23.01.2019r. znak: 276/TW/2019); brak jest w granicach opracowania gruntów rolnych podlegających 
ochronie prawnej; 
cały obszar objęty planem znajduje się w granicach: Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”; Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk  Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko – Mirowska”  PLH240015; Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Częstochowa E (GZWP nr 326); obszaru „B” w strefie ochrony pośredniej 
wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn; regionu wodnego Warty. 
W projekcie uwzględniono: Uchwałę Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego z 2014 r. poz. 1763) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340); Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 
18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006 
r. Nr 51 poz. 1423 ze zmianą  Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 58 poz. 1253); przepisy odrębne 
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z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (jt. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; Rozporządzenie Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego z 2010 r. Nr 113 poz. 1818) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 
z 2016 r. poz. 1879), w zakresie dotyczącym obszaru „B” w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód; 
Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 
03.04.2014r., poz. 1974) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 4337). 
 
Rozwiązania przyjęte w projekcie, który był przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu uwzględniają 
w części, możliwej do połączenia w jedną całość, zarówno wnioski, opinie, uzgodnienia, a także stan 
faktyczny i prawny obszaru opracowania. Zgodnie z wolą ustawodawcy projekt, powstały przy udziale 
organów opiniujących i uzgadniających, stanowi rozwiązanie kompromisowe, tj. uwzględniające 
w uporządkowanych relacjach często rozbieżne lub całkowicie się wykluczające postulaty. I tak, w wyniku 
uwzględnienia negatywnych - opinii i uzgodnienia organu, który realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody 
- RDOŚ (Postanowienie z dnia 17.10.2017r. znak: WOOŚ.610.83.2017.MG oraz opinia z dnia 17.10.2017r. 
znak: WOOŚ.410.406.2017.MG), sporządzony projektu planu miejscowego podległ korekcie. Zgodnie ze 
wskazówkami RDOŚ: zmniejszono powierzchnie terenu ozn. symb. MNU, wprowadzono tereny ozn. symb. 1 
ZU, 2 ZU i R, w terenach ozn. symb. 1 ZU, 2 ZU i R nie przewidziano możliwości zabudowy, w terenach ozn. 
symb. 1 ZU, 2 ZU i R przewidziano powierzchnie biologicznie czynne, zmniejszono szacunkową wielkość 
powierzchni możliwej do zabudowy, zwiększono szacunkową wielkość powierzchni biologicznie czynnej.  
 
Następnie, w wyniku uwzględnienia przez Wójta uwagi zgłoszonej przez podmiot, któremu przysługują 
prawa do nieruchomości zlokalizowanej w granicach obszaru objętego opracowaniem, projekt wyłożony do 
publicznego wglądu podległ kolejnej korekcie. Zmiana polegała na pomniejszeniu powierzchni terenu ozn. 
symb. R, a w konsekwencji - powiększeniu terenu 1 MNU i 1 ZU. 
 
Stosownie do zakresu zmian wprowadzonych do projektu planu miejscowego, korekcie podległa również 
prognoza oddziaływania na środowisko. Wykazała ona, że przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w kolejnej 
wersji projektu planu miejscowego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy 
przyrodniczo-krajobrazowe. Uwzględniono przy tym pozytywną opinię Dyrektora Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 16.10.2017r. znak: OkiDK-
B.401.17.2017.EŻO, pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 
06.10.2017r. znak: NS/NZ.522-59/17, pozytywną opinię Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 13.10.2017r. znak: NS-NZ.743.186.2017. 
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” teren opracowania znajduje się 
w Obszarze 5 - Krajobraz zurbanizowany; Strefie III - Aktywności ekonomicznej i koncentracji osadnictwa; 
Obszarze 5 - Krajobraz zurbanizowany - obszar aktywności ekonomicznej i koncentracji osadnictwa, 
działania naprawcze i zapobiegawcze oraz budowa powiązań; Strefie III - obszarze aktywności 
ekonomicznej i koncentracji osadnictwa. Projekt dokumentu nie będzie wywierał bezpośredniego wpływu 
i nie stoi w sprzeczności z ochroną terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów podlegających ochronie zgodnie z prawem 
międzynarodowym; 

c) wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych 
zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 7, § 10, § 11 i § 13 tekstu projektu, 

d) wymogi uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji 
§ 8, § 9 i § 15 tekstu projektu, 

e) wymogi uwzględnienia prawa własności zrealizowano w projekcie stosownie do uwarunkowań lokalnych, 
z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

f) wymogi wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględniono w projekcie stosownie do 
uwarunkowań lokalnych, 

g) wymogi w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, 
zrealizowano w projekcie poprzez wprowadzenie regulacji § 8 i § 13 tekstu projektu;  

h) regulacje § 10 i § 13 tekstu projektu stanowią realizację wymogów zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości 
wody, do celów zaopatrzenia ludności, 
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i) zakres proponowanych zmian nie dotyczy wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej; 

j) wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego oraz 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
− umożliwienie składania wniosków i uwag, 
− ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu 

miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
− zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, 
− udostępnianie wersji elektronicznej projektu planu miejscowego z uzasadnieniem, prognozy 

oddziaływania na środowisko, opinii uzyskanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn, 

k)  wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu  

do sporządzenia ww. planu miejscowego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków i uwag, 

− zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko instytucje 
i organy właściwe do ich uzgadniania i opiniowania; 

− uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

− uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień sporządzonego projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia, o terminie 
i miejscu dyskusji publicznej oraz danych dotyczących wnoszenia uwag do projektu, 

− wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, 
− zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 
− umożliwienie zainteresowanym możliwości wniesienia uwag dotyczących projektu planu oraz 

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
− rozpatrzenie wniesionych uwag w formie Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn, opublikowanego 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn (wniesiona uwaga została uwzględniona 
przez Wójta); 

− wprowadzenie do projektu zmian wynikających z rozpatrzenia uwagi; 

− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia, o terminie i miejscu dyskusji publicznej oraz danych dotyczących wnoszenia uwag do 
projektu, 

− powtórne wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na 
okres co najmniej 21 dni, 

− powtórne zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 

− ponowne umożliwienie zainteresowanym możliwości wniesienia uwag dotyczących projektu planu oraz 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (nie wniesiono uwag); 
 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. 
ustawy: 

  
 W dniu 20 listopada 2014r. Rada Gminy Olsztyn podjęła Uchwałę Nr 32/312/14 w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Olsztyn. 
Zgodnie z § 1 pkt. 2 lit. e) ww. uchwały, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjęty Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., 
uznano za aktualny, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W ramach badań, o których mowa w art. 32 Ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym rozpatrzono wnioski podmiotów, którym przysługują prawa do nieruchomości znajdujących się 
w granicach opracowania. 
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Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po 
zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa, jest realizacją dyspozycji wynikającej z Uchwały Nr 
XXXII/312/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
obowiązujących na terenie gminy Olsztyn. Obszar będący przedmiotem opracowania jest fragmentem rejonu, który 
znalazł się w Wieloletnim Programie Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
przyjętym ww. uchwałą. Obszar jest równocześnie fragmentem rejonu wskazanego w studium uikzp, dla którego 
gmina zamierza sporządzić plan miejscowy. Obszaru dotyczyły wnioski o zmianę planu miejscowego. 
 

Poprzednią ocenę aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy Olsztyn właściwy 
organ przeprowadził w sierpniu 2009r. Na jej podstawie Rada Gminy Olsztyn podjęła w dniu 24 listopada 2009r. 
stosowną Uchwałę Nr XXXIV/269/2009.  
Nie przyjęto wówczas Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
 
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 
 

W sporządzonej, zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zauważono, iż 
realizacja ustaleń projektu planu nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy; nie wymaga również pozyskania terenu na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego. Jednak 
z uwagi na fakt, iż obecnie obszar opracowania nie należy do uzbrojonych, realizacja ustaleń projektu może wiązać 
się z kosztami z ww. tytułów. W dalszej perspektywie czasowej może wiązać się z przychodami do budżetu gminy 
(m.in. z tytułu podatków od nieruchomości). 
 
 
3. Podsumowanie: 
 

Ustalone przeznaczenie terenu i określony sposób zagospodarowania i korzystania z terenu jest wynikową 
badań możliwości ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w zakresie odpowiednim do 
uwarunkowań lokalnych. 
Obecnie, obszar objęty opracowaniem jest niezabudowany i niezagospodarowany, poza jedną działką budowlaną 
użytkowaną dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest zadrzewiony i zakrzewiony w stopniu przeciętnym. 
Przylega do drogi publicznej kategorii powiatowej i klasy technicznej - zbiorczej. Rejon opracowania nie jest w pełni 
uzbrojony; napowietrzna sieć elektroenergetyczna przebiega przez omawiany teren. Sieć kanalizacji sanitarnej 
znajduje się w rejonie opracowania. Sieci wodociągowej i gazociągu brak.  
Obszar jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Sąsiaduje z lasami i terenami rolnymi. 
Najbliższą zabudowę tworzą budynki mieszkalne jednorodzinne w rejonie ulicy Karłowatej Sosny w Olsztynie.  
Opracowaniem objęto części działek gruntu, które przylegają do drogi publicznej. Części te, wespół z jedną 
zabudowaną działką budowlaną, współtworzyć mają pasmo zabudowy mieszkaniowo-usługowej planowane wzdłuż 
drogi publicznej. Pozostała, zachodnia część ww. działek ma określone przeznaczenie w obowiązującym planie 
miejscowym, które pozostaje bez zmian (2R i ZL).  
Obszaru objętego opracowaniem nie charakteryzują niekorzystne warunki gruntowe posadowienia budynków bądź 
niekorzystne warunki topoklimatyczne. Obszar charakteryzują wysokie walory krajobrazowe. Jednak istniejących 
uwarunkowań nie uznano za wystarczające do wyeliminowania w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy, zagospodarowania i wykorzystania terenu na cele 
mieszkaniowe i usługowe. Sporządzony projekt planu miejscowego wykorzystuje część możliwości, jakie stwarza 
obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, przyjęte 
Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z poźn. zm.  

Analiza regulacji sporządzonego projektu planu miejscowego w odniesieniu do dotychczasowego stanu 
planistycznego pozwala stwierdzić, że projekt wprowadza możliwość sytuowania nowej zabudowy, 
z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 
ekonomicznych przestrzeni.  
Uzupełnienie ukształtowanej struktury przestrzennej, zgodnie ze sporządzonym projektem, nie zwiększa w sposób 
istotny transportochłonności układu przestrzennego.  
Lokalizowanie nowej zabudowy przewidziano w rejonie o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej oraz w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 
1612 oraz z 2005r.  Nr 17, poz. 141), jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. 
Rozwiązania przestrzenne przewidziane w procedowanym projekcie uwzględniają potrzeby pieszych  
i rowerzystów stosownie do uwarunkowań lokalnych.  
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Projekt zakłada wprawdzie lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej, jednak skala zmiany w tym zakresie 
w zestawieniu z obowiązującym stanem planistycznym, jest ograniczona do obszaru o łącznej powierzchni 
potencjalnych przekształceń wynoszącej ok. 2,8 ha. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 
miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane 
rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 


