
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY ŻYRZYN
w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla

określonych terenów  (położonych we wsiach: Bałtów, Borysów, Cezaryn, Kośmin, Osiny,
Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Zagrody, Żerdź i Żyrzyn).

Część tekstową planu stanowiącą treść uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego podzielono na cztery rozdziały: 
-  Rozdział 1 - przepisy ogólne (§4 ÷ 8);
-  Rozdział 2 - ustalenia ogólne dotyczące zagospodarowania obszarów:
a)  ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  –
zawarte  są   w  § 9; 
b) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz  zasady
kształtowania krajobrazu – zawarte w § 10; 
c)  ustalenia  dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków, w tym
krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w § 11;
d)  ustalenia  dotyczące wymagań wynikających  z potrzeb  kształtowania  przestrzeni
publicznych – zawarte  w § 12;
e)  ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających
ochronie na podstawie przepisów szczególnych – zawarte są w § 13;
f) ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości - zawarte są w § 14;
g)  ustalenia  dotyczące szczególnych  warunków  zagospodarowania  terenów  oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - zawarte  w  § 15;
h)  ustalenia  dotyczące  zasad  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej - zawarte  w  § 16;
i)  ustalenia  dotyczące  sposobów  i  terminów  tymczasowego  zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenów – zawarte  w § 17;
j) ustalenia dotyczące rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej –
zawarte w § 18;
k)  ustalenia  dotyczące  terenów  rekreacyjno  –  wypoczynkowych  oraz  terenówterenów
służących organizacji imprez masowych służących organizacji imprez masowych – zawarte w § 19;

 -  Rozdział  3  - ustalenia szczegółowe  dotyczące  zasad  i  warunków  oraz
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
według rodzajów przeznaczenia oznaczonych symbolami na rysunkach w skali
1:1000 - zawarte w § 20 ÷ 54;
-  Rozdział 4 - przepisy końcowe.

I. Przy sporządzeniu niniejszego projektu  planu miejscowego uwzględniono:
1)  wymagania  ładu  przestrzennego,  w tym urbanistyki  i  architektury  poprzez ustalenie  zasad
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w ustaleniach ogólnych §9. 
2)  walory  architektoniczne  i  krajobrazowe  poprzez  ustalenie  zasad  kształtowania  zabudowy
określonych odrębnie dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych §20 - 54.
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i  leśnych  poprzez  ustalenie  zasad  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  określonych
w ustaleniach ogólnych §10;
4)  wymagania  ochrony dziedzictwa  kulturowego i  zabytków oraz  dóbr  kultury  współczesnej,
poprzez zbadanie, a następnie odniesienie się do zasad ich ochrony w ustaleniach ogólnych §11;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia w ustaleniach ogólnych §10
ust. 2, 3 i 4, §12 p. 4, §13  p. 1 i 2  oraz §15;
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6)  walory  ekonomiczne  przestrzeni  poprzez  ustalenie  stawek  procentowych  stanowiących
podstawę  do  ustalenia  opłat  planistycznych  w  przepisach  końcowych  §  56,  objęcie
przewidywanych  ekonomicznych  skutków  ustaleń  projektu   planu  prognozą  skutków
finansowych - zawarte w dokumentacji planistycznej, oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań
własnych gminy i zasadach ich finansowania przedstawione w załączniku Nr 37 do uchwały;
7) prawo własności poprzez przeanalizowanie potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości
i ich uwzględnienie - w zakresie nie kolidującym z zasadami kształtowania ładu przestrzennego
oraz ochrony interesu publicznego;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez spełnienie wymogów wynikających
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb  obronności  i bezpieczeństwa państwa w zakresie
planowania przestrzennego (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1309);
9)  potrzeby  interesu  publicznego  poprzez  wyznaczenie  terenów  ogólnodostępnych  ciągów
komunikacyjnych (drogi publiczne i wewnętrzne) i terenów zieleni urządzonej; 
10)  potrzeby  w  zakresie  rozwoju  infrastruktury  technicznej,  w  szczególności  sieci
szerokopasmowych  poprzez  określenie  zasad  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej opisane w §16;
11)  zapewnienie  udziału  społeczeństwa  w  pracach  nad  niniejszym  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego-  zamieszczone w dokumentacji  planistycznej,   w tym przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez:

• rozpowszechnienie  uchwały  inicjującej  prace  wraz  z  wyznaczeniem terminu  składania
wniosków  do  planu  w  formie  drukowanej  oraz  publikacji  na  stronach  internetowych
Urzędu Gminy;

• wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego zgodnie z art. 17 pkt 11, 12, 13 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez opublikowanie analizy
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, objaśnianie potrzeby sporządzenia
planu na posiedzeniu Rady Gminy przed podjęciem uchwały inicjującej, sukcesywne wypełnianie
wymogów  art.17  ustawy  z dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym  oraz  zawiadamianie  mieszkańców  poprzez  ich  przedstawicieli  o wszystkich
etapach procedury planistycznej i postępach prac nad planem;
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej  ilości  i  jakości  wody, do celów zaopatrzenia ludności
poprzez określenie zasad zaopatrzenia w wodę w §16  p. 4. 

II. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania
z terenu:
1) ważone były - interes publiczny i interesy prywatne zgłaszane w postaci wniosków, poprzez
sposób  ich  uwzględniania  w  projekcie  planu,   a następnie  umożliwienie  zgłoszenia  podczas
wyłożenia uwag (uwagi  nie wpłynęły)
2) ważone były analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz przedyskutowano przyjęte
rozwiązania na posiedzeniu GKUA i podczas dyskusji publicznej z udziałem właścicieli terenów.

III. Dopuszczając  nową  zabudowę,  uwzględniono  wymagania  ładu  przestrzennego,  efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w zakresie:
1) kształtowania  struktur  przestrzennych  przy  uwzględnieniu  dążenia  do  minimalizowania

transportochłonności  układu  przestrzennego  poprzez  nawiązanie  do  projektowanego
w dokumencie  planistycznym  układu  drogowego  oraz  uwzględnienie  planowanych  przez
gminę  wykupów nieruchomości pod układ komunikacyjny;

2) zapewniania  rozwiązań  przestrzennych,  ułatwiających  przemieszczanie  się  pieszych
i rowerzystów  -  zakres  zmian  (zmiany  punktowe)  nie  daje  możliwości   zaprojektowania
powiązanego  układu   przestrzeni  publicznych  z  uwzględnieniem  ruchu  pieszych  i  ruchu
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rowerowego; planuje się  poszerzenia pasów drogowych do szerokości  zgodnych z  Ustawą
o drogach publicznych;

3) dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
a)  na  obszarach  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy;
b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji
braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na
obszarach,  o  których  mowa  w  lit.  a;  przy  czym  w  pierwszej  kolejności  na  obszarach
w  najwyższym  stopniu  przygotowanych  do  zabudowy,  przez  co  rozumie  się  obszary
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem
wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze
oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej,  planowanej zabudowy;
wyznaczone pod zabudowę tereny są zgodne z ustaleniami SUIKZP gminy Żyrzyn;

IV.   Niniejszy plan miejscowy zachowuje zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 
1  ustawy o planowaniu poprzez realizację zapisów §2 uchwały Nr X/68/2016 Rady Gminy  
Żyrzyn  z  dnia 29  stycznia  2016  r.  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań
i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Żyrzyn.

V. Niniejszy plan miejscowy będzie wywierał wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 
poprzez kontynuację realizacji zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – zawarte w zał. Nr 37. 
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