
Uzasadnienie

do uchwały nr . ..   Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia ...  r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wola Krzysztoporska dla terenów produkcji  rolnej  położonych w obrębie Bogdanów

Zgodnie z podjętą  przez Radę  Gminy Wola Krzysztoporska uchwałą  intencyjną  Nr  XVII/141/20

Rady  Gminy  Wola  Krzysztoporska  z  dnia  26  lutego  2020  r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla terenów produkcji

rolnej  położonych  w  obrębie  Bogdanów,  Wójt  Gminy  Wola  Krzysztoporska  przeprowadził  procedurę

sporządzenia projektu planu, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.). Równocześnie na podstawie 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.)

przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uchwalenia planu, w ramach

której została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Projekt  planu  opracowano  w  nawiązaniu  do  ustaleń  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Wola  Krzysztoporska,  nie  naruszając  tych  ustaleń.

Zgodność ze studium i zasadność przystąpienia do opracowania planu wykazały analizy wykonane przed

przystąpieniem do  jego  opracowania  a  także  późniejsze  analizy  prowadzone  w  trakcie  opracowywania

projektu  planu.  Środowiskowe  uwarunkowania  dla  projektu  planu  zawarte  zostały  w  opracowaniu

ekofizjograficznym sporządzonym przed  podjęciem prac  nad projektem.  Rysunek planu  sporządzono na

kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, pobranej z powiatowego zasobu geodezyjnego. 

Plan  uwzględnia  wymogi  określone  w art.  1  ust  2-4  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym poprzez ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów:

1. W  zakresie  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  walorów  architektonicznych  i

krajobrazowych,  ustalono  funkcję  terenów  oraz  wskaźniki  ich  zagospodarowania  umożliwiające

racjonalne  zainwestowanie  nieruchomości,  przy  zachowaniu  odpowiednich  proporcji  i  przy

uwzględnieniu  aktualnego  stanu  zagospodarowania  terenów.  Określono  sposób  lokalizowania

zabudowy  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych  poprzez  wyznaczenie  nieprzekraczalnych  linii

zabudowy oraz jej maksymalne gabaryty.

2. W zakresie  ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zainwestowanie przewidziano

na  gruntach  bezleśnych,  pozbawionych  zadrzewień  i  naturalnych  siedlisk  i  gruntach  rolnych  o

niskiej  przydatności  rolniczej  (klasa  bonitacyjna  IV-VI).  Ustalono  zasady  ochrony  środowiska

gruntowo-wodnego, w szczególności  przed przedostawaniem się  zanieczyszczeń  pochodzących z

projektowanego  terenu produkcji  rolniczej.  Wprowadzono  ustalenia  ograniczające

rozprzestrzenianie się odorów poprzez lokalizację uciążliwej funkcji w terenie niezabudowanym, na

północny-wschód od zabudowań miejscowości Bogdanów Kolonia co przy dominującym kierunku

wiatrów  południowo-zachodnich  będzie  powodowało  wywiewanie  ewentualnych  odorów  w



kierunku otwartych, niezabudowanych pól uprawnych, a także częściowe odizolowanie planowanej

fermy  pasem  buforowym  zadrzewień  i  zalesień  od  funkcji  związanych  z  mieszkalnictwem.

Dopuszczono lokalizowanie przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt zaliczanych

do  przedsięwzięć mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  pod  warunkiem

przetworzenia  nawozów  naturalnych  wytwarzanych  w  obszarze  przedsięwzięcia  do  formy

produktów pofermentacyjnych w miejscu ich wytwarzania, co wyeliminuje rozprzestrzenianie się

odorów  w  związku  z  przeładunkiem  i  transportem  nawozów  na  pola. Wprowadzono  także

ograniczenia  w  maksymalnej  obsadzie  budynków  inwentarskich,  w  nawiązaniu  do  odrębnych

przepisów  określających  rodzaje  przedsięwzięć  mogących  oddziaływać  na  środowisko,  a  także

ustalono  sposób  realizacji  zabudowy ograniczający  rozprzestrzenianie  się  odorów.   W terenach

rolnych ograniczono możliwości zabudowy poprzez dopuszczenie tyko jednego siedliska rolniczego

obejmującego zabudowę  zagrodową  w każdym gospodarstwie rolnym funkcjonującym w obrębie

obszaru objętego planem. Nie wystąpiła konieczność  uzyskania zgodny na zmianę  przeznaczenia

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w planie

nie podjęto ustaleń z uwagi na nie występowanie w jego obszarze obiektów wymagających ochrony.

4. W  zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  a  także  potrzeb  osób

niepełnosprawnych  w  nawiązaniu  do  zasad  uniwersalnego  projektowania,  ustalono  konieczność

realizacji miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę  parkingową.  Ustalono zasady

ograniczające  rozprzestrzenianie  się  odorów,  wzdłuż  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych

wyznaczono strefę bezpieczeństwa. Ustalono dopuszczalne poziomy  hałasu dla terenów zabudowy

mieszkaniowej i zagrodowej.

5. W zakresie walorów ekonomicznych przestrzeni uwzględniono potencjał terenów rolnych gminy i

umożliwiono ich rozwój.

6. W zakresie  prawa własności,  linie  rozgraniczające  tereny o  różnej  funkcji  i  różnych sposobach

zagospodarowania  poprowadzono  tam  gdzie  to  było  możliwe  w  śladzie  granic  działek  oraz

oddzielając tereny dróg publicznych od terenów pod zabudowę.

7. W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa nie wystąpiła konieczność wprowadzania

ustaleń.

8. W zakresie potrzeb interesu publicznego, wyznaczono tereny dróg publicznych i wewnętrznych i

zabezpieczono trasy przesyłowych linii elektroenergetycznych.

9. W zakresie  potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej, w tym sieci  szerokopasmowych ustalono

możliwość  modernizacji,  przebudowy i  rozbudowy istniejącej  infrastruktury  technicznej  (w tym

sieci szerokopasmowych).

10. W zakresie potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności,

ustalono możliwość modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz studni.

Projekt  planu  wraz  z  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  został  wyłożony  do  publicznego

wglądu w okresie od 19 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. oraz ponownie w okresie od 25 lutego do 25



marca  2022  r..  Umożliwiono  każdemu  zainteresowanemu  złożenie  uwagi  do  projektu,  także  z

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W trakcie wyłożeń zorganizowano dyskusje publiczne

nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

Procedura planistyczna została przeprowadzona w sposób jawny i przejrzysty. Do publicznej wiadomości

zostały podane informacje o:

− przystąpieniu  do  sporządzenia  planu  wraz ze  strategiczną  oceną  oddziaływania  na środowisko i

możliwości składania wniosków,

− wyłożeniu  projektu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  do  publicznego  wglądu  i

możliwości składania uwag,

− sposobie rozpatrzenia uwag do projektu,

− sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

W procedurze sporządzenia planu wzięte zostały pod uwagę wnioski prywatnych inwestorów oraz

instytucji  właściwych  do  opiniowania  i  uzgadniania  projektu.  W nawiązaniu  do  nich,  do  istniejącego

zagospodarowania  terenu  oraz potrzeb  i  możliwości  rozwojowych tej  części  gminy opracowano projekt

planu  uwzględniający  lokalne  uwarunkowania  ekonomiczne,  środowiskowe  i  społeczne.  Umożliwiono

lokalizację  funkcji  związanej  z  produkcją  rolniczą  (ferma kaczników),  ograniczając maksymalną  obsadę

budynków inwentarskich poprzez zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać

na środowisko (maksymalnie 210 DJP) w terenach związanych z produkcją  rolniczą  i  terenach rolnych,

zakaz   lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  i  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na

środowisko (maksymalnie 40 DJP) w  terenach zabudowy zagrodowej, a także ustalono zakaz lokalizacji

zakładów  stwarzających  ryzyko  wystąpienia  poważnej  awarii.  Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom

właścicieli  gruntów rolnych  objętych  projektem planu,  ustalono właściwe proporcje  pomiędzy terenami

przeznaczonymi pod zalesienia a terenami rolnymi, które przedstawiają potencjalną wartość produkcyjną dla

ich właścicieli. Ze względu na powierzchnię i lokalizację obszaru, nie rozpatrywano szczegółowo sposobów

minimalizowania  transportochłonności  układu  przestrzennego,  wykorzystania  publicznego  transportu

zbiorowego i rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Przyjęte

w planie rozwiązania uzupełniają  i  wzbogacają  rolniczą  funkcje gminy, umożliwiając lokalizację  funkcji

związanych z produkcją  rolniczą,  przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i w nawiązaniu do

istniejącego  zagospodarowania  terenów  oraz  potrzeb  inwestorów.  Projekt  planu  wraz  z  prognozą

oddziaływania na środowisko został zaopiniowany i pozytywnie uzgodniony przez właściwe instytucje.

Plan  jest  zgodny  z  wynikami  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  Wola

Krzysztoporska (uchwała Nr XV/122/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 grudnia 2019 r.).

Wpływ na finanse gminy został szczegółowo przeanalizowany w sporządzonej w trakcie trwania

procedury  prognozie  skutków  finansowych  uchwalenia  planu.  Sposób  realizacji  inwestycji  z  zakresu

infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania zostały określone w załączniku do uchwały Rady

Gminy.
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