ZałącznikNr 2 do UchwĄ Nr LIV/287ll4
Rady Gminy Że|azkóvt
z dnia5 września
2014r.
RozsTRzYGNIĘcIE

o sPosoBIE RoZPATRZENIA UWAG Do PRoJEKTU
MIEJsco.wEGo
PLANru ZAGOSPODAROWAI\TIA PRZESTRZEI\TNEGO
TERENU PoŁozoNEGo
w MIEJscowoŚcI
woJclBcHÓwx,ł.
GMINA Żnl-lzlKow.
oBEJMUJĄCEGo
DzIAŁIq o NR EWID. 55/5.

przestrzennym
Zgodnie z art.17pkt 9 ustawy z dnia f7 marca2003roku o planowaniui zagospodarowaniu
(tekst jednolity Dz'U.z20|2r. poz. 647zpóźn' nrl.) projekt miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego
terenupołoŻonego
w miejscowości
WojciechówkaGmina Że|azków,obejmującego
działkęo nr
ewid. 55/5.wruzzprognoząoddziaĘwaniana środowisko
byłwyłoionydo publicmegowglądu.Wyłożeniedo
publicmegowgląduwsiedzibieUrzęduGminy Że|azkówtrwałood 10.10.2013
r. Do 30.10.2013
r' aw dniu
przy,jętymi
23.|0.20|3r. zorganizowano
dyskusjępublicznąnad rozvtiqzaniami
w projekcieplanumiejscowego.
Zgodnie zpkt |1 w. w. ustawy ustalonodzień 13.11.2013r. jako ostateczrytermin przyjmowaniauwag do
projektumiejscowegoplanu.
W ustalonym terminie niewniesiono żadnych uwag' wzwiązku zcTym Rada Gminy Żelazków
nie podejmuje rozstlzygnięcia o sposobie rozpattzenia wniesionych uwag' o których mowa
w art.12ust.I ustawv.
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ZałącznikNr 3 do UchwaĘ Nr LIY 1287
/14
RaĄ Gminy Żelazków
zdrua5 września
20|4r.
RozsTRzYGNIĘcIE
o sPosoBIE REALIZACJI zAPIsAI\rYcH w PLAI\IIE IN.WESTYCJI
z ZAKRESU INFRASTRIJKTURY TECIIMCZNEJ, KTÓRE NALEżĄ
Do ZADAŃ wŁAsI\rYcH
GMII\IY oRAz zAsADAcH ICII FINAI\sowAI\tIĄ ZGoDMEZPRZEP|SAMI
o x.INAI\sAcH.
Zgodruezrrmową owykonanie inicjatywylokalnejNr 3/2012 zawartąwdniu l0grudnia 20l2roku
przezWójtaGminy
w Że|azkowiepomiędryGminąŻe|azkówzsiedzibą6f-8|7 Że|azkówl38 reprezentowaną
- Andrzeja Nowaka a Ewą Tlłacz zam. Wojciechówka 7 62-8|7 Żelazków oraz Marcinem Sobanskimzam. ul.
rea|izacjąinwestycjicelu publiczrego.
Korczak 30al|4 62.800Kalisz _ wnioskodawcamizaintetesowanymi
koszĘ rca|izacji inwestycji zzak'resu zapisanej w planie infrastruktury techniczrej ponoszą ww.
Wnioskodawcy.Zapisanewplanie inweĘcje zzaV'resl infrastrukfurytechnicznejobejmują:komunikację,
zaopatrzente
w wodę,energięelektrycmą,odprowadzanieściekówbytowych,wód opadowychi roztopowych.
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UZASADl\tIENIE
do uchwałyNr L|Yl287l14
Rady Gminy Że|azkÓw
z dnia 5 września
2014 roku
w sprawie miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego W
miejscowości
WojciechówkaGmina Żd,azkóq obejmującegodziałkęo nr ewid. 55/5.
1. Do spoządzania miejscowegop|anuzagospodarowaniapzestrzennego terenu połozonegow
miejscowościWojciechówka Gmina Że|azkÓw, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5
pzystąpiono na podstawieuchwałyNr XXX|I1163112Rady Gminy Że|azkówz dnia 28 grudnia
2o12 roku. Terenem objętym miejscowym planem, okreś|onymw załącznikugraficznym do
uchwały,jest działka o nr ewid. 55/5 połozona w miejscowościWojciechówka. Podjęcie
uchwały poprzedziło zawarcie w dniu 10 grudnia 2012 roku umowy o wykonanie inicjaĘwy
loka|nej Nr 3l2o12 pomiędzy Gminą Że|azków a Ewą Tułacz zam. Wojciechówka 7 oraz
Marcinem Sobańskim zam. ul. Korczak 3oal,l4 62-800 Kalisz
wnioskodawcami
za interesowanymi r ea|izaĄąinwestycji ce|u pub|icznego.
2. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestzennego terenu
połozonegow miejscowości
Wojciechówka Gmina Że|azków,obejmującegodziałkęo nr ewid'
55/5 - zwanego dalej planem miejscowym - były prowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym.
jego roaltięańz
3. Wtoku spoządzania projektuplanu miejscowegopzeana|izowanozgodność
prawa,
pzepisami
w szczególności:ustawąz dnia 27
ustaleniamistudiumoraz obowiqzującymi
pzestzennym,
p|anowaniu
rozpotządzeniemMinistra
i zagospodarowaniu
marca 2003 r. o
z dnta26 sierpnia2003 r. w sprawie wymaganegozakresu projektumiejscowego
fnfrastruktury
planu zagospodarowaniapzestzennego, ustawąz dnia 3 października
2008 r' o udostępnianiu
ijego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiskaoraz o
informacjio środowisku
ocenach oddzlałyuaniana środowisko.
przepisamiprawa:
4. Projektmiejscowegoplanu opracowanyzostałzgodnie z obowiqzującymi
1) uzyskał opinie i uzgodnienia pzewidziane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
pzestzennym;
2) był wyłozonywraz z prognozą oddziaływaniana środowiskodo publicznego wg|ąduw
rokudo 30.10.2013roku;
terminieod 10.10.2013
3) wraz z prognoząoddziałynraniana środowiskobyłpzygotowany w dniu 23.10.2013 roku do
dyskusjipublicznej;
4) miał wyznaczony termin do 13.11.2013roku na wnoszenie uwagpfez osoby prawne i
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadająceosobowościprawnej.
5. W okresie wyłozenia projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
do pub|icznegowg|ądu,w dniu dyskusji publicznejo|az w okresie przewidzianym
środowisko
do składaniauwag nie wpłynęłyzadne pisemne uwagi.
6. Projekt miejscowego planu został przedstawionyRadzie Gminy Że|azków do uchwa|eniaw
dniu 31 stycznia 2o14 roku i uchwa|onyuchwałąNr XLVl||/2ul14.
7. Uchwa.łaNr XLVI|l/254l14z dnia 31 stycznia 2014 roku zostałauniewaznionarozstrzvgnięciem
WoiewodvWielkopolskieqoz dnia 11 marca 2014
nadzorczvmNr KN-l-4131.1.1'14.2014.17
roku.W uzasadnieniuorgan nadzoru stwierdził:
śćusta|eńzawartychw S 13 pkt 7;
1) niedopuszcza|no
2) brak jednoznacznego powigania projekturysunku planu miejscowegoz projektemtekstu
planumiejscowego,dotyczącegosymbo|i:,,1MN/U.,,,2MN/U",,,MN. i,,2KDW';
3) niejednoznac,znośówskaźników intensyttlno ścizabudowy działek;
4) brak opinii właściwegomiejscowo Komendanta Strazy Granicznej o projekcie planu
miejscowego.
8. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ponowiono czynności,o których mowa w ań. 17 ustawy z dnla 27
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marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniupzestzennym, w zakresie niezbędnymdo
doprowadzenia do zgodnościprojektu projektu p|anu miejscowego z przepisami prawnymi.
Ponowioneczynnościpo|egająna:
1) zmianieusta|eń$ 13 pkt 7 projektuuchwały;
2) wyeliminowaniubraku jednoznacznego powigania projekturysunku planu miejscowegoz
projektemtekstu p|anu miejscowego,dotyczącegosymboli:,,1MN/U'', ,,2MN/U'',,,MN'' i
,,2KDW", stwierdzonego w uchwa|e wraz załącznikaminr 1 - 3 przedstawionej Wojewodzie
Wie|kopo|skiemuw ce|u oceny ich zgodnościz przepisamiprawnymi,w trybie art. 90 ust. 1
ustawy o samoządzie gminnym, polegającymna ponownym przedstawieniudo uchwalenia
projektuplanu ż aktua|nymna dzień 31 stycznia2014 r' rysunkiemp|anu(załacznikiem
nr,|
do uchwały) i uchwały zweryfikowanej W kierunku jednoznaczności wskaźników
intensywnościzabudowy działek:
a) rysunek p|anu (załączniknr 1 do uchwały) pzedstawiony organowi nadzoru był
dokumentemroboczym, nieaktualnymna dzień 3.t stycznia 2o14 r, dostarczonym Biuru
Rady Gminy Że|azków pomyłkowo, p|zez głównego projektanta planu, poe,ztą
e|ektroniczną
z komputera,bez sprawdzeniapzed wysłaniemp|ikuzawierającegorysunek
planu,
b) w pzedstawionej organowi nadzoru dokumentacji prac planistycznych (teczka
zatytułowana,,Dokumentacjaprac p|anistycznych'')znajdowałsię aktualny na dzień 31
stycznia 2014 r. rysunek p|anu (załącznikunr 1 do uchwały),zawierającynazewnictwoi
oznaczenia umozliwiającejednoznaczne powiązaniez tekstem planu (uchwałą),zgodnie z
$ 8 ust. 2 rozpoządzenia Ministra |nfrastrukturyz dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganegozakresu projektuplanu zagospodarowaniapzestzennego - na rysunku
p|anu(załączniku
ich
nr 1 do uchwały)
i,,2MN/U.,orazobjaśnienia
bytysymbole,,1MN/U''
plac
manewrowy w ciągu drogi wewnętznej,
dotyczące, obowigujące linie zabudowy i
oznaczonejsymbolem,,2.KDW';
zabudowy działek,
c) weryfikacjęuchwaływ częścidotyczącejwskaźnikówintensywności
gruntowejobjętejprojektem
nieruchomości
udokumentowanooświadczeniemwłaściciela
planu o nie zgłoszeniu uwag do zweryfikowanej uchwały (oświadczenie Marcina
Sobańskiego_Żelazków 12 sierpnia2o14 r.);
3) zaopiniowaniuprojektu planu z KomendantemNadodzańskiego oddziału Strazy
Granicznej,ul. Popzeczna 1, 66-600Krosno.
9. Miejscowy plan zagospodarowania pzestzennego terenu połozonego W miejscowości
Wojciechówka Gmina Że|azków, obejmującegodziałkę o nr ewid. 55/5 jest aktem prawa
miejscowego.
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