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UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr …………  Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia ……….. 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska 

dla działek nr ewid. 433/2 i 433/3 położonych w obrębie Wola Krzysztoporska. 

 

Do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono 

na podstawie uchwały Nr IV/39/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr ewid. 433/2 i 433/3 położonych w obrębie Wola Krzysztoporska.  

Przedmiotem opracowania są tereny położone w miejscowości Wola Krzysztoporska, na 

działkach ewidencyjnych o numerach 433/2 i 433/3. Działki te znajdują się w granicach 

obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą VII/75/11 

z dnia 27 czerwca 2011 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 234, poz. 2455) i obecnie przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W zakresie komunikacyjnym obszar od północy przylega 

do ul. Piotrkowskiej, od zachodu do ul. Ogrodowej, natomiast od wschodu do projektowanej drogi 

dojazdowej, z której ma odbywać się obsługa komunikacyjna terenu objętego planem. Przedmiotowy 

teren posiada także dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, która obejmuje cały obszar 

i dostosowana jest do istniejącego zapotrzebowania. Znajduje się w zasięgu obsługi gminnej sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się linie 

elektroenergetyczne i stacje transformatorowe umożliwiające zasilenie planowanej inwestycji 

w energię elektryczną. 

Podejmując ww. uchwałę, przeprowadzono analizę zasadności i zbadano stopień zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska. Obszar, dla którego przystąpiono do opracowania 

miejscowego planu obejmuje tereny określone w Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, realizowanej w formie uzupełnienia 

istniejących ciągów zabudowy. W obszarach tych dopuszcza się również lokalizację usług związanych 

z obsługą ludności oraz działalność rzemieślniczą i wytwórczą. Przewidywane w planie rozwiązania 

mają na celu wypełnienie dyspozycji Studium w zakresie zwiększenia dostępności do usług 

publicznych mieszkańcom gminy – lokalizacja posterunku policji. 

W obszarze objętym planem miejscowym są zlokalizowane grunty rolne chronionych klas 

bonitacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 . o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Grunty 

te nie wymagają jednak przeprowadzenia procedury zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze, 

ponieważ są one objęte zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-83/11 

z dnia 16 marca 2011 r. na przeznaczenie na cele nierolnicze. 
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Teren, objęty opracowaniem stanowi własność Skarbu Państwa pod zarządem 

i w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Sposób realizacji wymogów z art.1 ust.2-4 ustawy 

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, wypełnione są poprzez 

określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, która ma 

ukształtować linię zabudowy nowych budynków w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Określono 

również wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry kształtujące zabudowę. 

Walory architektoniczne i krajobrazowe: 

W projekcie planu uwzględniono walory architektoniczne i krajobrazowe ustalając w § 10 

zasady kształtowania zabudowy. Ustalone wysokość zabudowy oraz geometria dachów nawiązuje 

do istniejących w sąsiedztwie budynków.  

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

i leśnych:  

Wymagania ochrony środowiska, zostały uwzględnione poprzez ustalenia szczegółowe zawarte 

w Rozdziale IV tekstu uchwały, elementy ustaleń planu zawarte na rysunku planu oraz m.in.: 

 ochronę walorów przyrodniczych obszaru poprzez przeznaczenie ok. 40% obszaru pod tereny 

biologicznie czynne, 

 obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych, 

 nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków – w ramach 

istniejących urządzeń sieciowych, 

 zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Grunty te nie wymagają jednak przeprowadzenia procedury zmiany ich przeznaczenia na cele 

nierolnicze, ponieważ są one objęte zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-

83/11 z dnia 16 marca 2011 r. na przeznaczenie na cele nierolnicze. 

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Na obszarze objętym planem nie występują obszary lub obiekty objęte ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2067 z późn. zm.). 

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

niepełnosprawnych 

W celu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia ustalono, że budowę oraz 

rozbudowie wodociągów należy prowadzić w sposób zapewniający odpowiednią wydajność 

wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych oraz zapewnienia odpowiedniej 

ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych. 
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Walory ekonomiczne przestrzeni 

Ustalenia miejscowego planu uwzględniają walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez: 

 określenie zasad kształtowania zabudowy w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać walory 

użytkowe przestrzeni, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad kształtowania ładu 

przestrzennego i potrzeby ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

 możliwość budowy komisariatu przy wykorzystaniu istniejącego uzbrojenia terenu, 

 ochronę terenów zieleni, które w znaczący sposób wpływają na jakość i wartość sąsiadujących 

terenów budowlanych, 

 umożliwienie rozwoju zabudowy usługowej w rejonie ul. Ogrodowej/Piotrkowskiej, a tym 

samym wykorzystanie walorów tej lokalizacji w postaci dostępności komunikacyjnej 

i położenia przy skrzyżowaniu jednych z ważniejszych dróg miejscowości. 

Prawo własności 

Ustalenia planu nie wpływają negatywnie  na wykonywanie prawa własności (ustalenia planu 

nie przewidują konieczności wykupu działek). Usługi publiczne realizowane będą na gruntach 

będących własnością Skarbu Państwa. 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

Poprzez zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz wysłanie do uzgodnienia 

projektu planu z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Obszar objęty planem miejscowym nie graniczy z terenami zamkniętymi związanymi z obronnością 

i bezpieczeństwem państwa. 

Potrzeby interesu publicznego 

Spełnienie potrzeb interesu publicznego poprzez wyznaczenie terenów przeznaczonych pod 

usługi publiczne, związane z planowaną budową komisariatu policji. 

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych, potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów 

zaopatrzenia ludności 

Poprzez ustalenia rozdziału XI 

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: 

Partycypacja społeczeństwa w procesie sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wyrażona jest w art. 17 Ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Jest to obligatoryjny wymóg, na który składa się etap składania wniosków i uwag do 

planu, a także wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz w trakcie jej trwania -dyskusja 

publiczna. Każdy etap sporządzania planu, w którym udział społeczeństwa jest niezbędny, został 

poprzedzony stosownymi obwieszczeniami i ogłoszeniami oraz informacjami zawartymi w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
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Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 

Zgodnie z Ustawą o Dostępie do informacji publicznej – każdy ma prawo m.in. do wglądu 

do procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkich materiałów 

i analiz przeprowadzonych na potrzeby przedmiotowego planu. Informacje te są udostępniane 

z uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych. W trakcie przeprowadzania procedury 

sporządzania projektu planu, sporządzana jest tzw. dokumentacja prac planistycznych - zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która również jest udostępniania 

w trybie przytoczonej powyżej ustawy. 

 

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

Obszar objęty planem miejscowym przylega do drogi publicznej w której zlokalizowany jest 

wodociąg, który zapewnia dostawę wody, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, o odpowiedniej 

jakości z istniejącego ujęcia wody.  

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Plan miejscowy ma na celu przeznaczenie przedmiotowego terenu pod funkcję usług 

publicznych, umożliwiając tym samy budowę komisariatu policji. Po podjęciu przez Radę Gminy 

Wola Krzysztoporska  uchwały Nr IV/39/19 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 433/2 

i 433/3 położonych w obrębie Wola Krzysztoporska ogłoszono możliwość składania wniosków do 

projektu planu miejscowego. W okresie wskazanym w ogłoszeniu nie złożono wniosków do projektu 

planu. 
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Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Tereny przeznaczone pod zabudowę stanowią kontynuację istniejącej zabudowy usługowej oraz 

znajduje się w obszarze o  najwyższym stopniu przygotowania do zabudowy, przez co rozumie się 

dostęp do sieci komunikacyjnej oraz wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

i elektroenergetyczne. Ustalenia planu nie wpłyną na tworzenie barier przestrzennych utrudniających 

przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.  

 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ocena aktualności studium i planów 

miejscowych 

Ze względu na brak oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Wola Krzysztoporska 

uzasadnienie nie zawiera odniesienia do zgodności z jej wynikami. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Ustalenia planu nie wpłyną na obciążenie budżetu gminy, nie przewiduje się konieczności wykupu 

działek, budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg. 


