
 UCHWAŁA NR ……/2019 

RADY GMINY PRZYWIDZ 

z dnia ……………. 2019 r. 
 

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb 

ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz) 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

 

§ 1.1. Stwierdza się nienaruszenie przez miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy 

Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zmianami. 

 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz) 

zgodnie z uchwałą nr XXXIV/276/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 21 września 2018 

roku, której przedmiotem będzie uchylenie fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny 

Piekło Górne, Gmina Przywidz) uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy 

Przywidz z dnia 12 listopada 2009r., w zakresie działek 56/15, 56/7 i części działki 

55/2, wskazanych w załączniku graficznym. 

 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

skali 1: 1000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej wraz z wyrysem ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz"; 

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 

zadań własnych gminy. 



§ 2. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

ewidencyjnym miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina 

Przywidz) uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 

listopada 2009r., (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 28 z dnia 25 lutego 2010r.,  poz. 482). 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący 

 

Rady Gminy Przywidz 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do 

ustanowienia którego, uprawnia Radę Gminy Przywidz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 

z późn. zm.). 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz) 

polegającą na uchyleniu fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina 

Przywidz) uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 

listopada 2009r., w zakresie działek 56/15, 56/7 i części działki 55/2, wskazanych w 

załączniku graficznym. 

W planie miejscowym zostały zrealizowane wymogi wynikające z art.1 ust 2- 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 

architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2): 

Nie dotyczy 

2) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i leśnych (art. 1 ust. 2 pkt 3): 

Obszar opracowania planu miejscowego znajduje się w strefie Przywidzkiego 

Obszaru Ochrony Krajobrazu, na terenie występują podmokłości z drzewostanem 

do zachowania, wobec czego uchylenie fragmentu obowiązującego planu 

miejscowego dla obszaru planu nie spowoduje umniejszenia stopnia ochrony 

środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych 

przedmiotowego terenu. Wymagania te zawarte zostały w wytycznych opracowania 

ekofizjograficznego, które zostały potwierdzone w Prognozie oddziaływania na 

środowisko do projektu planu oraz zaaprobowane w opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. 

3) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dóbr kultury                                                                                        

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4): 

Na obszarze planu występują obiekty o wartościach kulturowych, wpisane do 

Gminnej Ewidencji Zabytków: na działce nr 55/2 – obora  I ćw. XX wieku., na 

działkach 56/15 i 56/7 dom mieszkalny z przełomu lat 20/30 XX wieku. 

 

4)   Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób  niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 pkt 5):  Nie Dotyczy 

5)   Walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6): 

Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały poprzez uchylenie 

fragmentu terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

usługową. Aktualnie obowiązująca funkcja w planie miejscowym sprzeczna jest ze 

stanem faktycznym, czyli wykorzystywaniem działek objętych zmianą planu na 

cele rolnicze. Właściciele działek są rolnikami i chcą nadal prowadzić 

gospodarstwo rolne, ich syn również. Na obszarze planu będzie możliwość 

ustalenia w przyszłości warunków zabudowy na potrzeby prowadzonego 

gospodarstwa, jednak nie przewiduje się z tego tytułu wzrostu dochodów z 



podatków i opłat lokalnych, raczej zostaną na obecnym poziomie  

6)    Prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7): 

Ustalenia planu doprowadzą do zachowania klauzuli zrównoważonego rozwoju 

poprzez umożliwienie realizacji  prawa własności przez właścicieli nieruchomości, 

którzy będą mieli możliwość zadecydowania czy chcą użytkować teren rolniczo w 

całości, czy tylko w części, czego plan  uchwalony w 2009r. ich pozbawiał. 

7)   Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8): Nie Dotyczy 

8)   Potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9):   

Zmiana  planu miejscowego pozytywnie wpłynie na realizację potrzeb interesu 

publicznego. Możliwość kontynuowania działalności rolniczej wpłynie pozytywnie 

na zachowanie wiejskiego charakteru miejscowości. 

9) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w szczególności sieci   

szerokopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody,  

do celów zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 pkt 10 i 13): 

Obszar planu położony jest w centrum miejscowości Piekło Dolne, bezpośrednio    

przy drodze gminnej, uzbrojonej w media. 

10)  Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 

(art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12): 

Sporządzając projekt planu Wójt Gminy Przywidz zrealizował w pełni procedurę 

określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 

z wymogami 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w tym 

wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej społeczeństwa. Wójt Gminy 

Przywidz ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu,  zamieścił 

obwieszczenie w lokalnym wydaniu Dziennika Bałtyckiego oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy, o podjęciu przez Radę Gminy Przywidz uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz 

i wyznaczył termin składania wniosków do przedmiotowego planu. Do planu 

zostały złożone standardowe wnioski od organów uzgadniających i opiniujących. 

11)  Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu 

      (art.1 ust. 3): 

Uchylając fragment obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego z 

przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usługowej Wójt Gminy Przywidz wziął pod uwagę zarówno interes publiczny jak i 

interes prywatny. Przeprowadzone analizy funkcjonalno – przestrzenne, 

środowiskowe i ekonomiczne wykazały, że zniesienie wprowadzonego 

obowiązującym planem miejscowym przeznaczenia wpłynie pozytywnie na 

użytkowanie obszaru oraz jego sąsiedztwa. Teren objęty planem jest dobrze 

skomunikowany, z dostępem do mediów, położony bezpośrednio przy drodze 



gminnej. 

12) Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art. ust.4 pkt1 i 2): 

Na obszarze wiejskim, na drogach gminnych nie występuje publiczny transport 

zbiorowy. 

13) Zapewnienie rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pieszych 

i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt 3): 

Działki o nr 56/15, 56/7 i część działki 55/2 położone są przy drogach gminnych, w 

sąsiedztwie leśnych tras rowerowych. 

14) Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej (art. 1 ust. 4 pkt 4): 

Obszar objęty granicami planu stanowi część istniejącego osadnictwa mieszkalnego 

i zagrodowego, częściowo występują obszary wykorzystywane rolniczo.  

W przyszłości  może stanowić uzupełnienie istniejącej zabudowy na zasadach 

dobrego sąsiedztwa. 

15) Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy (art. 15 ust.2): 

Gmina Przywidz podjęła uchwałę dotyczącą sporządzenia analizy zgodnie z art. 32. 

ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie której 

stwierdzono zgodność zamierzeń planistycznych z przeprowadzoną analizą. 

16) Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust.3): 

Zgodnie z prognozą skutków finansowych nie stwierdzono, że gmina może uzyskać 

dodatkowe dochody z tytułu wzrostu wartości podatku od nieruchomości i opłat 

lokalnych.   

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany 

i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od ………... do 

……………… 

Przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami dnia 

………………. 

W terminie określonym dla składania uwag do dnia ……………. dotyczących projektu 

planu ………………… 

Rada Gminy Przywidz, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany planu, 

stwierdza także zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz.  

Procedura planistyczna sporządzonego planu została przeprowadzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne 

do jego uchwalenia. 

 

 

   


