U Z AS AD N I EN I E
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej
w mieście Łosice sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały Nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy
Łosice z dnia 31 marca 2015 r.
Projekt przedmiotowego planu został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych
określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).
Projekt przedmiotowego planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, został
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z: przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373, ze
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1587).
Procedura formalno-prawna sporządzania przedmiotowego projektu zmiany planu, wynikająca
z powyższych przepisów prawa, została w pełni uwzględniona, a terminy dotrzymane.
SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. 2-4
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Przedmiotowy plan sporządzony został z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 503), a w szczególności z:
1) wymaganiami ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, które zostały uwzględnione
poprzez określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stosownych
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu mających wpływ na
kształtowanie ładu przestrzennego zgodne z zasadami urbanistyki i architektury.
W szczególności wymagania te zostały uwzględnione poprzez określenie: linii zabudowy, form
i gabarytów obiektów, geometrii dachów, lokalizacji reklam oraz warunków realizacji ogrodzeń;
2) ze względu na brak walorów architektonicznych i krajobrazowych w obszarze objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie określono wymagań oraz zasad
ich ochrony;
3) wymaganiami ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zbytków:
a) wymagania ochrony środowiska zostały uwzględnione w szczególności poprzez ustalenia
dotyczące: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, określenia
zasad w zakresie ochrony powietrza, wód, ziemi, ochrony przed hałasem i polami
elektromagnetycznymi, a także poprzez zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) ponadto na obszarze planu nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego
zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe
określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa, w związku z tym odstąpiono od ustalania ich granic i sposobów
zagospodarowania. W obszarze planu nie występują również: szczególne warunki
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, stąd nie określono ich
w planie miejscowym;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wymaganiami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzebami osób
ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r., zostały
uwzględnione w szczególności poprzez ustalenia dotyczące ochrony środowiska, o których
w pkt. 3 oraz uwzględniono w szczególności przez nakaz realizacji nowo lokalizowanych
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, w tym zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i przy
zachowaniu dostępności architektonicznej. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały
uwzględnione poprzez określenie w planie miejscowym miejsc do parkowania pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową;
prawem własności, które zostało uwzględnione w szczególności poprzez przeznaczenie terenu
zgodnie z sygnalizowaną wolą właścicieli działek, zgłaszaną do Urzędu Miasta i Gminy Łosice
przed procedurą przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; projekt planu, stosownie do wymogów konstytucyjnych i ustawowych chroni
własność prywatną w takim zakresie, który nie narusza istoty prawa własności; ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedną z ustaw, które w przypadkach
uzasadnionych mogą skutkować rozwiązaniami planistycznymi powodującymi ograniczenia
w zakresie prawa własności; w planach takich jak niniejszy, nie ma możliwości całkowitego
wykluczenia ingerencji we własność prywatną; zakres ingerencji we własność prywatną został
starannie wyważony w niniejszym projekcie planu - w ramach poszczególnych etapów
procedury planistycznej;
sporządzony plan miejscowy nie rodzi negatywnych skutków dla obronności i bezpieczeństwa
państwa. W obszarze opracowania oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują
obszary i obiekty służące obronności i bezpieczeństwu państwa, które wymagałyby
uwzględnienia w granicach opracowania planu, w związku z tym potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa nie wymagały określone w planie miejscowym;
potrzebami interesu publicznego, a także potrzebami w zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, które to potrzeby zostały uwzględnione
w szczególności poprzez określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej, jednocześnie nie naruszając potrzeb interesu publicznego. W planie miejscowym
dopuszczono realizację szeroko pojętej infrastruktury technicznej;
potrzebami w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych: sporządzony plan miejscowy uwzględnia stan istniejący jak również
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez określenie zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
zapewnieniem udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – po przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice zawiadomiono o przystąpieniu do
sporządzenia planu, a także o możliwości składania wniosków. Wnioski do przedmiotowego
planu miejscowego, zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;

W procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znaczącą rolę
odgrywają prawne gwarancje udziału społeczeństwa. Poprzez wyrażenie swojego stanowiska
zainteresowani umożliwiają władzom gminy zidentyfikowanie istotnych interesów indywidualnych,
które powinny być uwzględnione w tworzeniu polityki przestrzennej gminy, jak również prawa
miejscowego. Udostępnianie informacji o środowisku, w tym procedura składania uwag i wniosków
odbywa się dwutorowo, na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
10) zachowaniem jawności i przejrzystości procedur planistycznych – na każdym etapie
sporządzania planu miejscowego była zapewniona możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
w trybie dostępu do informacji publicznej. Ogłoszenia/obwieszczenia dotyczące
poszczególnych czynności planistycznych były publikowane w prasie miejscowej, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łosice; Jawność
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i przejrzystość procedur planistycznych znajdzie potwierdzenie w dokumentacji planistycznej,
która będzie przedstawiona organowi nadzoru po uchwaleniu planu, w celu oceny zgodności
z przepisami prawnymi; Jednym z pierwszych efektów prac prowadzonych w ramach procesu
porządkowania cyfryzacji planowania przestrzennego w Polsce jest wprowadzenie Rozdziału
5a do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 16 kwietnia
2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw).
Nowe regulacje weszły w życie 31 października 2020 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia
i prowadzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktu planowania przestrzennego (art.
67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Przyjęte rozwiązania
nakładają na organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obowiązek stworzenia z niego cyfrowych danych przestrzennych. Wymagany (podstawowy)
zakres danych obejmuje: utworzenie granicy planu w postaci wektorowej (lokalizacja
przestrzenna obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym
systemie odniesień przestrzennych) wraz z rysunkiem planu w postaci cyfrowej reprezentacji
(minimum rastra) z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) w obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz odniesienie do treści dokumentu
powiązanego – atrybuty zawierające informacje o planie (linki do treści dokumentów
powiązanych z planem). Utworzone w ten sposób dane przestrzenne, zapisane w postaci pliku
GML (XML), zgodnie z w/w przepisami stanowić będą kolejny załącznik (załącznik nr 4) do
uchwały przyjmującej przedmiotowy MPZP;
11) potrzebami zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności –
dla obszaru objętego planem ustalono zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych
z gminnej sieci wodociągowej (istniejącej i projektowanej).
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania
z terenu ważono interes publiczny i interes prywatny właścicieli nieruchomości objętych planem
miejscowym, mając na względzie aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Ustalone
przeznaczenia terenu na cele zabudowy produkcyjno-usługowej wynika z ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu zmianę obecnie
istniejącego przeznaczenia terenu na cele działalności produkcyjno-usługowej – PU i zabudowy
mieszkaniowo-usługowej MNU.
Uwzględniając powyższe założenia prowadzone działania planistyczne mają na celu wprowadzenie
jasnych reguł i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto przyjęte
rozwiązania projektowe, w tym szczegółowe zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów i obiektów budowlanych, zapewnią możliwość sukcesywnego zagospodarowania
terenu, zgodnego z wymogami ładu przestrzennego.

ZGODNOŚĆ Z WYNIKAMI ANALIZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 32 UST. 1
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Na dzień dzisiejszy ustalenia trwają prace planistyczne związane ze zmianą obowiązującego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice. Ustalenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej
w mieście Łosice nie będą naruszać ustaleń w/w zmiany studium. Projekt planu uwzględnia
uwarunkowania i kierunki rozwoju określone w projekcie nowej edycji Studium, tak w zakresie
zachowania struktury przestrzennej, stworzenia możliwości do uzupełniania i rozwoju zabudowy według
zasięgu określonego w Studium, a także ochrony elementów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, jak
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też w zakresie bardziej szczegółowym, np. wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania
wskazywanych w tym dokumencie.
Na podstawie wyników „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Łosice
oraz oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Łosice i planów miejscowych”, została podjęta uchwała Nr XXIX/200/16 Rady Miasta i Gminy
Łosice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ww. uchwałą uznaje się za nieaktualne ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice przyjętego uchwałą Nr XV/86/04 Rady Miasta
i Gminy w Łosicach z dnia 12 marca 2004r., dla terenów znajdujących się w granicach opracowywanego
planu. W związku z powyższym zasadne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice.
WPŁYW NA FINANSE PUBLICZNE, W TYM BUDŻET GMINY
Uchwalenie planu wywołuje potencjalne skutki finansowe. Zgodnie z prognozą skutków finansowych
opracowaną do przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przewiduje się wydatki z budżetu gminy związane z budową wodociągu czy kanalizacji. W prognozie
wykazano również potencjalne wpływy z podatku od nieruchomości, potencjalne wpływy z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.
W planie ustalono stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 30% dla terenów PU i MNU oraz 0,1% dla pozostałych terenów.
Ostateczny prognozowany bilans dochodów związanych z uchwaleniem planu, będzie zależał od
stopnia realizacji założeń planistycznych w czasie oraz skuteczności w egzekwowaniu podatku od
nieruchomości.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania określa załącznik nr 3 do projektu uchwały.
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą
prawo budowlane, ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o zamówieniach publicznych oraz ustawą o finansach
publicznych. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1973, z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia przepisów planu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy
ul. Lubelskiej w mieście Łosice spełnia wymogi obowiązujących przepisów i może być
przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Łosice do uchwalenia.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej
w mieście Łosice po uchwaleniu będzie stanowić należytą podstawę formalną i merytoryczną
do wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę i innych decyzji administracyjnych.
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