
Uchwała Nr XXXVlll 21 I10

Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 czenttca2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa_
nia przestrzennego, dla części obszaru położonego W granicach administracyj_
nych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt' 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z poŻ' zm) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŹ, zm')

- Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje :

s1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru połozonego w granicach administracyj-
nych miejscowości Konary, obejmującego działki gruntu o numerach ewi-
dencyjnych 62; 63; 64 oraz działkę nr 772 sIanowiącą fragment pasa dro-
gowego drogi krajowej nr 73, na odcinku przyległym do powyzszych działek,
o długoŚci umozliwiającej wykonanie Ąazdu publicznego wraz z oznakowa-
niem pionowym i poziomym zapewniającymi prawidłową pod względem or-
ganizacji ruchu obsługę przeznaczenia ustalonego dla przedmiotowego ob-
szaru.

Granice obszaru objętego planem miejscowym określono linią ciągłą koloru
czarnego na mapie w skali 1: 5000, stanowiącej załącznik graficzny i inte-
gralną częśÓ niniejszej Uchwały.

s2
Projektowane przeznaczenie obszaru to zespół zabudowy o charakterze usługowo-
handlowym charakterystyczny dla MoP kat lll (Miejsce obsługi Podroznych),
w szczególności obiektu hotelowo-gastronomicznego, stacji paliw płynnych i gazowych
oraz innych obiektów usługowych, gastronomicznych, handlowych z dopuszczeniem
W obiektach usługowych funkcji mieszkalnej, wraz z zespołami parkingowymi
i urządzeni a m i m aj ący mi zwiąe k f u n kcj o n a l ny z przeznacze n ie m o bsza ru .

s3
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego
W s 1 będą ustalenia, o ktorych mowa w ań' 15 przytoczonej na wstępie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do wy-
stępujących potrzeb, z uwzględnieniem ustalonej funkcji obszaru objętego planem
miejscowym.
Do projektu miejscowego planu naleŻy dołączyć prognozę oddziaływania na środowi-
sko.

1.

2.



s4
Zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu o ktorym mowa W s ,1,

jak teŻ zgodnośÓ przewidywanych rozwiązań z ustaleniami ,,studium uwarunkowań
ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnióa'' - wynika z analizy
wykonanej przez Wójta Gminy Stopnica zgodnie z postanowieniami arl. 14 ust.5 po-
wołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprze-
dząącej podjęcie niniejszej uchwały.

s5
Wykonanie Uchwały powierza się Wojtowi Gminy Stopnica.

s6
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki gruntu o numerach
ewidencyinych 62, 63, 64 oraz działki nr 772 stanowiącej częśÓ pasa drogowego
drogi krajowej n73 , położone w mlejscowości KONARY, gmina Stopnica.

Z dniem 11 lipca 2003 r' weszła w zycie ustawa z dnia 27 marca 2003 r'
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowana w Dz U. z 2003 r.
Nr 80, poz' 717 z póŻ, zm , ktÓra reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej
przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak teŻ za-
kres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele
oraz ustalania zasad ich zagospodarowania izabudowy.

Wg postanowień ań' 3 ust. 1 tej ustawy do zadan własnych gminy naleŻy
kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wod
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów
zamkniętych.
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Na mocy postanowień art. 87 ust' 3 powołanej wyzej ustawy, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące W dniu wejścia niniejszej ustawy
lecz opracowane przed dniem 1 stycznia 1995 r. utraciły swoją moc z dniem 31 grud-
nia 2003 r, co dotyczyło takŻe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Stopnica , a zatem i sołectwa Konaru .

\N związku z tym od 1 stycznia 2004 r. wyłącznym opracowaniem planistycz-
nym dla całego obszaru gminy Stopnica jest ,,Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Stopnica'', uchwalone uchwałą nr 25t200O
Rady Gminy Stopnica z dnia 5 paŹdziernika 2000r.

Studium nie ma jednak rangi prawa miejscowego, określa jedynie politykę prze-
strzenną gminy.

Nie stanowi ono podstawy do wydania stosownych decyzji administracyjnych.

Ustalenia studium są wiązące dla organow gminy jedynie przy Sporządzaniu
planów miejscowych.

Aktem prawa miejscowego jest ,, Plan miejscowy '', który stanowi podstawę do
podejmowania wszelkich decyzji administracyjnych, umozliwiających prowadzenie
przestrzennej polityki na obszarze gminy, jako jednolitego organizmu społecznego
i gospodarczego.

Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przesądza Rada Gminy
w drodze uchwały, okreŚlając jego zasięg terytorialny jak tez przedmiot ustaleń'

Przed jej podjęciem Wójt Gminy dokonuje analizy dotyczącej zasadności przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
takŻe oceny stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązują-
cego,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego''.

W danym przypadku dokonana przez WÓjta Gminy Stopnica analiza w tym za-
kresie wykazała zasadność podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miej_
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru oraz
zgodnośÓ przewidywanych rozwiązan z ustaleniami obowiązującego ',Studium uwa-
runkowań i kierunkÓW zagospodarowania przestrzennego'' uchwalonego uchwałą nr
2512000 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 paŹdziernika 2000r.

Zgodnie z jego ustaleniami jest to teren zaliczony do strefy przewidzianej pod
wielofunkcyjną zabudowę z dominacją skoncentrowanych usług, a zatem zgodnie
z programem inwestycyjnym wnioskowanym przez prawnych właŚcicieli terenu.

objęcie miejscowym planem części pasa drogowego drogi krajowej Nr 73 ma
związek z obsługą komunikacyjna terenu inwestycji poprzez projektowany zjazd pu-
bliczny , wynika takze z ustaleń,, Studium'' precyzujących uwarunkowania realizacyjne
do strefy usługowej.

Stanowią one, Że elementami zagospodarowania terenu obowiązkowo określo-
nymi w miejscowych planach winno byó określenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz
wyznaczenie niezbędnych miejsc postojowych , co dotyczy takŻe przeznaczenia okre-
ślonego dla przedmiotowego terenu.
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Zapisy ustaleń stanowią równiez, ze ,,Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego mogą zawierac inne ustalenia niz zawarte w Studium,-j"z"li wynika to
z dokładniejszego rozpoznania zagadnień w nim ujmowanych''.

Niezaleznie od wynikow powyzszej analizy ustalenia obowiązującego ,, Stu-
djum'' , stanowią , ze dla obszaru w zasięgu którego połozone .ą p''"d'iotowe nieru-
chomości istnieje obowiązek sporządzenia planu ńie1scowego, .o powoduje , Że kaŻ-
dy wniosek inwestorski obejmujący teren w stosunku do kiórego istnieje obowiązek
sporządzenia planu miejscowego skutkuje zawieszeniem posĘpowania w sprawie
ustalenia warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscówego.

Sporządzenie planu miejscowego w danym przypadku jest obowiązkiem obliga-
toryjnym i przyczyni się do realizacji zamierzenia inwestycyjnego istotnego dla rozńo-ju gospodarczego gminy i wykluczy realizację inwestyóji ń sposób naiuszający ład
przestrzenny Gminy.

Mówiąc o ładzie przestrzennym nalezy przez to rozumieć takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz Uwzględnia w uporządkowanych re-
lacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonJlne, społec'no ekonomiczne,
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne'

Miejscowy plan zapewnia równiez ochronę praw i interesów obywateli w zago-
spodarowaniu przestrzeni, jednocześnie gwarantując ochronę interesów ogolnych źa-
rÓwno wspólnoty samorządowej, jak i państwa.

Tym celom służyć będzie przedmiotowy miejscovvy plan zagospodarowania
przestrzennego, sporządzony z Uwzględnieniem obowiązującego prawa w zakresie
planowania przestrzennego oraz aktualnych potrzeb inwestycyjnych społeczności lo-
kalnej.

opracowała :H.Rokita


