                                                                                                                                            projekt

                                         

                                             UCHWAŁA   Nr ...............
                                                           Rady  Miejskiej  Trzcianki
                                             z  dnia ..................................

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ulicy Witosa. 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717)  Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:


  § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ulicy Witosa, zwanego dalej planem miejscowym.

  2. Plan miejscowy obejmuje teren  oznaczony na mapie w skali 1 : 500 , stanowiącej załącznik do uchwały.


  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.


  § 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.












U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej Trzcianki  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ulicy Witosa.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza.
 W dniu 19. 02. 2004r. do Burmistrza Trzcianki wpłynął wniosek właściciela nieruchomości, położonej w Trzciance przy ul. Witosa o dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany sposobu użytkowania terenu pod rozbudowę zkładu kamieniarskiego i budowę hurtowni.    

A N A L I Z A

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa oraz stopnia zgodności  przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), Burmistrz Trzcianki przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa dokonał :

	analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporzadzenia planu miejscowego,

analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.

ad. 1. Teren, który ma być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest terenem własności prywatnej, na którym znajduje się istniejący zakład kamieniarski oraz hurtownia wielobranżowa ( papierniczo – chemiczna ). Planowana jest rozbudowa zakładu kamieniarskiego polegająca na powiększeniu pomieszczeń, jak również budowa nowego budynku hurtowni wielobranżowej.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, powyższy teren przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i działalności gospodarczej, z zakazem lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, mogących pogorszyć stan środowiska  z zakazem lokalizacji nowych obiektów działalności gospodarczej, w tym hodowli zwierząt.

  W związku z wykupieniem sąsiedniego terenu i zamiarem rozbudowy swojego zakładu, można jedynie uzyskać zgodę przez sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W wyniku analizy, oceniam zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Witosa. 
      
 ad. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka  zostało uchwalone uchwałą Nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998r.
Podstawowymi funkcjami gminy są : 
	turystyka i wypoczynek,

rolnictwo,
	działalność produkcyjna, nieuciążliwy przemysł, bazy i składy,

usługi.

Teren obejmujący przystąpienie do sporządzenia planu leży w strefie zurbanizowanej – M – zainwestowany o funkcjach mieszkaniowo – usługowo – produkcyjnych, wypoczynkowych, komunikacyjnych, oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej.

Oznaczony w studium, powyższy teren może być przeznaczony pod rozwój przestrzenny miasta ( zabudowa mieszkaniowa, usługowo – kulturowa, produkcyjna, tereny i obiekty turystyczno – wypoczynkowe, komunikacja i infrastruktura techniczna), z uwzględnieniem ograniczeń fizjograficznych uwarunkowań istniejącego zainwestowania oraz ochrony gruntów rolnych wyższej bonitacji ( zajmowanie ich w dalszej kolejności).

Dalszy rozwój istniejącego zakładu i prowadzenie działalności gospodarczej jest zgodne z kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego i polityką przestrzenną gminy zapisaną w studium. 
		

