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Uzasadnienie

do uchwały nr . . .   Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia... 2021 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola

Krzysztoporska dla  części  terenów położonych w obrębach Pawłów Dolny,  Władysławów

i Parzniewice Duże

Zgodnie z podjętą  przez Radę  Gminy Wola Krzysztoporska uchwałą  intencyjną  Nr  XVII/140/20

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

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wola  Krzysztoporska  dla

części  terenów położonych w obrębach Pawłów Dolny,  Władysławów i  Parzniewice Duże ,

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



w większości na gruntach bezleśnych, pozbawionych zadrzewień i naturalnych siedlisk.. Ustalono

zasady  ochrony  środowiska  gruntowo-wodnego,  w  szczególności  przed  przedostawaniem  się

zanieczyszczeń  pochodzących  z  terenów  zabudowy  zagrodowej.  Wprowadzono  ustalenia

ograniczające   rozprzestrzenianie  się  odorów  poprzez  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. Wystąpiła konieczność  uzyskania zgodny na zmianę

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: 0,34 ha lasów pod realizację

funkcji użytkowych w obrębach geodezyjnych Pawłów Dolny i Parzniewice Duże (zgoda Marszałka

Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2021 r.) i 0,06 ha gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej w

obrębie Władysławów pod poszerzenie pasa drogowego (zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 25 maja 2021 r.).

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

ustalono  ochronę  stanowiska  archeologicznego  w  obrębie  Władysławów  poprzez  ustanowienie

wokół niego strefy obserwacji archeologicznej.

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.  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 mieszkaniowych

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  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 ... 2021 r. do ... 2021 r. Umożliwiono każdemu zainteresowanemu złożenie uwagi do

projektu, także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W trakcie wyłożenia zorganizowano



dyskusję publiczną 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 związanych z mieszkalnictwem w strefie maksymalnego dopuszczalnego oddziaływania

od  elektrowni  wiatrowej  w  Parzniewicach,  ograniczono  maksymalną  obsadę   budynków  inwentarskich

poprzez  zakaz  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko

(maksymalnie  210  DJP)  w  terenach  rolnych,  zakaz   lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie

znacząco oddziaływać  na  środowisko (maksymalnie  40 DJP)  w terenach  zabudowy zagrodowej  a  także

ustalono  zakaz  lokalizacji  zakładów  stwarzających  ryzyko  wystąpienia  poważnej  awarii.  Z  uwagi  na

zrealizowaną (marzec 2020 r.) elektrownię wiatrową, na mocy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni

wiatrowych,  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  na  budynek  mieszkalny  lub  zmianę  sposobu

użytkowania na funkcję mieszkaniową w strefie oddziaływania tej elektrowni nie było by możliwe, o ile dla

terenów znajdujących się w tej strefie, w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 16

lipca 2022 r.) nie zostałby uchwalony plan miejscowy. Ponieważ w strefie  maksymalnego dopuszczalnego

oddziaływania  od  elektrowni  wiatrowej  wyznaczonej  w  studium  znajdują  się  istniejące,  prawidłowo

zrealizowane  i  funkcjonujące  tereny  mieszkaniowe,  mogące  nadal  funkcjonować  i  być  w  perspektywie

czasowej  uzupełniane  funkcją  mieszkaniową,  należy  umożliwić  dalsze  funkcjonowanie  tych  terenów,  a

ostateczną decyzję o lokalizacji budynków mieszkalnych pozostawić inwestorom. 

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.

Przewodniczący Rady Gminy
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