
 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Glinojecku 

z dnia                  2018 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck, zwany 

dalej „planem”, o którym mowa w uchwale, opracowany został zgodnie z następującymi 

przepisami: 

− ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 

zmianami), 

− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zwana dalej ustawą, 

− ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126 ze zmianami), 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 

ze zmianami), 

− ustawa 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego  

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587). 

 

Na podstawie Uchwały Nr XXII/240/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 

2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/253/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia                          

18 czerwca 2018 r., podjęto czynności zmierzające do opracowania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 

Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck. 

Na części obszaru planu, obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Glinojeck, uchwalony Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej                  

w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r. z przeznaczeniem pod zalesienia, w związku z czym 

nie ma możliwości rozpoczęcia wydobycia piasku. 

Projekt planu uwzględnia wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca                

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze 

zmianami), a w szczególności: 

• 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; 

• potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

poprzez zapisy zawarte w projekcie planu, w tym przede wszystkim ustalenia §11. 

 Projekt planu uwzględnia również pozostałe wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy: 

• zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

• zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 

poprzez zachowanie trybu sporządzania projektu planu, zgodnie z art. 17 ustawy,              

w tym umożliwienie składania wniosków i uwag przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z zmianami) ustalając 

przeznaczenie terenu, gmina waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane                

w postaci wniosków i uwag, zmierzając do ochrony stanu zagospodarowania terenu,                      

jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania. Interes prywatny i publiczny został 

uwzględniony, szczególnie poprzez uwzględnienie złożonych wniosków. 

W nawiązaniu do zapisów art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), projekt planu 

umożliwia realizację funkcji mieszkaniowo-usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych oraz 

uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz 

walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez: 

• kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego - projekt nie wprowadza nowych dróg 

publicznych; 

• lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu - projekt planu zapewnia dostęp do dróg publicznych powiązanych                 

z układem dróg w gminie, z których możliwy jest transport publiczny; 

• zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych                 

i rowerzystów - projekt nie wprowadza nowych dróg publicznych; 

• dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki 

osadniczej w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności poprzez uzupełnianie 

istniejącej zabudowy - projekt planu nie umożliwia realizacji zabudowy. 

Projekt planu jest zgodny z wynikami „Analizy aktualności Studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”, uchwalonej Uchwałą nr XVII/176/2017 Rady 

Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która wykazała konieczność 

uchwalania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, został przedstawiony w, 



 
 

sporządzonej do planu, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu. Niezmiernie 

ważne są również skutki gospodarcze i społeczne podjętej uchwały, tj. zwiększenie 

dostępności terenów rekreacyjnych, których obecność sprzyja poprawie warunków życia. 

Procedura sporządzania miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia            

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.                    

poz. 1073 ze zmianami). 

Burmistrz zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego 

uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie 

miejscowej. Zgodnie z art. 53 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami). Burmistrz 

wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w 

prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu. 

Po rozpatrzeniu wniosków i odpowiedzi instytucji sporządzono projekt miejscowego 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Stwierdzono jednocześnie,                        

że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck.  

Podsumowując należy stwierdzić, że plan miejscowy jest zgodny z polityką 

przestrzenną gminy i właściwymi ustawami oraz przepisami szczególnymi, nie pozostając                

w sprzeczności z interesem publicznym, uwzględniając wymagania ochrony środowiska, 

tworzy podstawę do realizacji celu w jakim został podjęty. 


