
UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ), oraz na podst. art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.), Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 z dnia 
15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561 poz. 3978).

2. Zmianą planu zostanie objęta:

1) część graficzna planu w zakresie obszarów oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku graficznym
nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały;

2) część tekstowa planu, dotycząca obszaru wyróżnionego kolorem zielonym na załączniku graficznym
nr 1, w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania zapisów do dokonanych zmian graficznych, 
o których mowa w pkt 1, a także w zakresie edycji, usunięcia lub umieszczenia zapisów dotyczących:

a) obowiązku sytuowania budynków gospodarczych i garażowych na tyłach działek budowlanych,

b) określenia „maksymalny pionowy wymiar budynku” - np. w zakresie wjazdów do garaży jak również 
doprecyzowania wysokości poziomu parteru, średniego poziomu terenu oraz wysokości podmurówki,

c) geometrii dachów,

d) kształtowania bryły budynku w formie prostokąta lub złożonych prostokątów,

e) kolorystyki budynków i dachów,

f) wysokości budynków (tj. maksymalnego pionowego wymiaru budynków) w terenach usługowych
(w tym usług sakralnych – terenów obiektów kultu religijnego) oraz wysokości obiektów budowlanych 
niebędących budynkami na całym obszarze planu,

g) odległości zabudowy od granicy lasu,

h) sposobu liczenia ilości miejsc postojowych,

i) dopuszczenia lokalizowania parkingów na terenach usługowych,

j) dopuszczenia lokalizacji zabudowy usługowej w terenach produkcyjnych,

k) dopuszczenia remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków,

l) możliwości budowy garaży w terenach rolnych przy zabudowie zagrodowej,

m) obiektów umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków a nieistniejących w rzeczywistości,

n) poprawa oczywistych błędów pisarskich w tekście,

o) uzupełnienia braku w tabelach oznaczeń niektórych terenów występujących na rysunku, usunięcie 
ustaleń dotyczących terenów, których brak jest na rysunku oraz usunięcie powtórnych ustaleń dla tych 
samych terenów,

p) zasad zagospodarowania terenów w pasach technicznych oraz strefach ochronnych linii 
elektroenergetycznych 110kV,

q) ustaleń tekstu, które w wyniku zmian, o których mowa w literach a-p, wymagają dostosowania.
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§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz uchwałę nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Id: 5E56EB38-2721-4E94-8FB6-D56189902FE3. Podpisany Strona 2



Id: 5E56EB38-2721-4E94-8FB6-D56189902FE3. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Stosownie do art. 14 ust. 5 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.), przystępuje się do sporządzenia zmian punktowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski, uchwalonego
uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie
zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski
przyjętego uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561 poz. 3978).

Wprowadzenie zmian wynika przede wszystkim z wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (zgodnych z obecnym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), składanych przez właścicieli nieruchomości
położonych w gminie Rzepiennik Strzyżewski (głównie mieszkańców gminy). W pewnej części (głównie
w zakresie tekstu uchwały) zmiana planu wynika również z uwag zawartych w opinii Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 16 maja 2017 r. Uwagi te dotyczą zapisów planu miejscowego,
które w znaczny sposób utrudniają zagospodarowanie nieruchomości przez ich właścicieli.

Podjęcie prac planistycznych ma więc na celu dostosowanie polityki przestrzennej gminy do
oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie dalszego rozwoju gminy.
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