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UCHWAŁA NR …/…./2023 

RADY GMINY PRZYWIDZ 

z dnia …………… 2023r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego Pomlewo VI w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 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 późniejszymi zmianami. 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pomlewo VI w rejo-

nie ulicy Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz, 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr XXXVIII/302/2022 z dnia 28 czerwca 

2022 roku, poprzez uchylenie obszaru wskazanego w Załączniku graficznym nr 1, obję-

tego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo, 

obejmującego obszar działek nr 225/3, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 225/10, 225/11, 

225/12, uchwała Nr XX/212/05 z dnia 10 lutego 2005r. (Dz.Urz. Województwa 

Pomorskiego z dnia 21 lipca 2005r., Nr 71, poz. 1361) 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 - określający granice uchylanego obszaru, stanowiący załącznik 

graficzny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000, 

sporządzony na kopii mapy katastralnej 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. 

4) załącznik nr 4 - dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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§  2. 

 

Podstawowym celem regulacji zawartych w planie miejscowym jest ochrona interesu 

publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: 

1) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

2) kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy 

działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym, tworzące ład przestrzenny; 

3) racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 

 

§ 3. 

 

Traci moc, w części objętej granicami niniejszego planu, miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo, obejmujący obszar działek nr 225/3, 

225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 225/10, 225/11, 225/12, uchwała Nr XX/212/05 z dnia 10 

lutego 2005r. (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2005r., Nr 71, poz. 

1361) 

 

Rozdział II 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4. 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

         Przewodniczący 

    Rady Gminy Przywidz 
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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 (Dz.U. z 2022r.,  poz. 559 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503). 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pomlewo VI w rejonie 

ulicy Sosnowej,  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, po-

przez uchylenie obszaru wskazanego w Załączniku graficznym nr 1, stanowiącego 

część obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

wsi Pomlewo, obejmującego obszar działek nr 225/3, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 

225/10, 225/11, 225/12, uchwała Nr XX/212/05 z dnia 10 lutego 2005r. (Dz.Urz. 

Województwa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2005r., Nr 71, poz. 1361).  

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez Radę Gminy 

po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium.  W obecnie obowiązującym stanie 

prawnym nie można uchwalić w obszarze wskazanym w załączniku graficznym nr 1 

planu miejscowego zmieniającego przeznaczenie terenu strefy funkcyjnej.  

Uchwalenie planu miejscowego niezgodnego ze studium stanowiłoby  istotne narusze-

nie zasad trybu jego sporządzania, co skutkołwałoby  nieważnością planu w trybie  art. 

28ust. 1 u.p.z.p.  

Ostatnia zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Przywidz została wprowadzona uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr 

XXXII/ 253 /2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz.  

Obszar planu miejscowego wskazany w Załączniku graficznym nr 1 nie został w Stu-

dium ujęty jako teren rozwojowy i wskazany do objęcia planami miejscowymi. Wobec 

powyższego zasadne jest uchylenie obszaru wskazanego do rozwoju w obowiązującym 

planie  miejscowym uchwalonym w 2005r.,  na terenie nie przewidzianym do przyszłe-

go rozwoju, co pozwoli zachować spójność dokumentów planistycznych gminy. 

 

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): 

 

Uzgodniono odstąpienie od sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym  Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, projekt 

planu wraz z uzasadnieniem odstąpienia od ooś został uzgodniony i pozytywnie zaopi-

niowany przed ww.  organy.  

 

3) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dóbr kultury współczesnej 

(art. 1 ust. 2 pkt 4): 

 

Nie dotyczy. 

 

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 uporządkowanie stanu 

istniejącego.  

 

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

 

Wymagania te w projekcie planu uwzględnione zostały poprzez dostosowanie funkcji 

terenów do obowiązującego Studium. Ustalenia planu nie naruszają prawa własności. 

 

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

 

Nie dotyczy 

 

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

 

Obszar planu znajduje się w centrum obrębu geodezyjnego Pomlewo, z dostępem do 

drogi  stanowiącej własność Gminy Przywidz ul.Sosnowej. 

 

9) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w szczególności sieci szero-

kopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów 

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

 

Nie dotyczy 

 

10) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz 

zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12): 
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Sporządzając projekt planu Wójt Gminy Przywidz zrealizował w pełni procedurę okre-

śloną w art. 17 ustawy, w tym wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej społe-

czeństwa. Wójt Gminy Przywidz w sposób zwyczajowo przyjęty: obwieścił na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu, zamieścił ogłoszenie w lokalnym wydaniu 

Dziennika Bałtyckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP-ie o podjęciu 

przez Radę Gminy Przywidz uchwały nr Nr XXXVIII/302/2022 z dnia 28 czerwca 2022 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego Pomlewo VI w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyj-

nego Pomlewo, gmina Przywidz. Do planu zostały złożone standardowe wnioski od 

organów uzgadniających i opiniujących. 

 

11)  Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu  (art. 1 

ust. 3): 

 

Ustalając sposób zagospodarowania terenu Wójt Gminy Przywidz wziął pod uwagę 

zarówno interes publiczny jak i interes prywatny. Zmiana planu jest zasadna, a jej 

wprowadzenie ma charakter porządkujący, nie wpłynie negatywnie na użytkowanie 

obszaru oraz jego sąsiedztwa.  

 

12)  Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i mak-

symalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2): 

 

Ustalenia planu realizują cel jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania ist-

niejącej infrastruktury drogowej i technicznej. Na obszarze gminy występuje publiczny 

transport zbiorowy. 

 

13) Zapewnienie rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pie-

szych i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt 3): 

Obszar planu miejscowego wkomponowany jest w ustalone i funkcjonujące rozwiąza-

nia ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. 

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

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

 

Obszary objęte granicami planu stanowią część zainwestowanej struktury mieszkanio-

wej jednorodzinnej.  

 

15) Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu prze-

strzennym gminy (art. 15 ust.2): 
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Rada Gminy 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  analizą. 

 

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

 

Uchwalenie  planu miejscowego nie będzie miało bezpośredniego wpływu na wzrost 

dochodów gminy (podatki, opłata planistyczna, opłata adiacencka). 

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 09.02.2023r. – 

02.03.2023r. 

Wyznaczono termin dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami dnia 

22.02.2023r. 

W terminie określonym dla składania uwag tj. do dnia 16.03.2023r.. dotyczących 

projektu planu nie/ wpłynęły uwagi……………………….. 

Rada Gminy Przywidz, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego  

jednocześnie stwierdza, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń 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.  

 

 

 

 

 

 

 

opracowali: Dorota Adamska, Katarzyna Miazga, Mateusz Sieńko 

wnioskodawca: Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz 


