UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr ...../..../2016
Rady Gminy Brody
z dnia ……. 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Zasieki.
Projekt uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Zasieki, sporządzony został na podstawie uchwały Nr XVII/111/16 Rady Gminy Brody z dnia 26
kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, w granicach zgodnych z mapą stanowiącą
załącznik graficzny do ww. uchwały.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym,
określającym politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru, dla którego jest sporządzany i
określa zasady zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
W odróżnieniu od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
stanowi on prawo miejscowe. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z zapisami
uchwały MPZP. W dokumencie tym formułuje się zasady ogólne oraz szczegółowe dotyczące
zagospodarowania danego teren oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem
gospodarczym i społecznym.
Przedmiotem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie
warunków zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie terenów pod funkcję:
1) tereny usług – U;
2) tereny drogi wewnętrznej – KDW.
Głównym celem planu jest stworzenie w formie prawa miejscowego warunków
zagospodarowania terenu, które pozwolą maksymalnie podnieść walory przedmiotowego terenu planu,
oraz stworzą lepsze możliwości inwestowania właścicielom nieruchomości objętych planem.
Projekt planu, nie narusza ustaleń obowiązującego (na dzień przedłożenia do uchwalenia Radzie
Gminy Brody ww. projektu planu) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brody”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/62/1999 Rady Gminy Brody z dnia 7
sierpnia 1999 roku, nie zawierającego prognoz demograficznych oraz analiz ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych, określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowiązujących od dnia 18 listopada 2015r.
W przedkładanym do uchwalenia planie miejscowym zrealizowano wymogi wynikające z art. 1
ust. 2-4 ustawy:
1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury dostosowane zostały do
istniejącego sposobu zagospodarowania zarówno w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenów jak
i w warstwie dotyczącej parametrów zabudowy. Sposób zagospodarowania terenu oraz sposób obsługi
komunikacyjnej i infrastruktury tego obszaru, dostosowany został do istniejącego stanu
zainwestowania terenów opracowania oraz terenów przyległych, przy zachowaniu przepisów
odrębnych.
2) Ustalenia utrzymują dotychczasowe przeznaczenie terenu objętego planem, ustalone
uchwałą Nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014 r. Wyznaczając tereny pod
zabudowę uwzględniono walory architektoniczne i krajobrazowe sołectwa Zasieki ograniczając
zabudowę do terenów zurbanizowanych dawnego miasta Forst. Jednocześnie nie wprowadzono
elementów dysharmonizujących ukształtowany krajobraz.
3) W zakresie ochrony środowiska ustalono zakaz prowadzenia działalności powodującej
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności zakaz wprowadzania do
gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich oczyszczenia oraz nakaz uszczelnienia nawierzchni

narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym nawierzchni dróg publicznych,
parkingów i placów manewrowych. Ustalono również nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w
sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska oraz o utrzymaniu czystości i
porządku obowiązującymi w gminie.
4) Ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych została uwzględniona między innymi poprzez ustalenie stosownej liczby miejsc
parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z
przepisami odrębnymi. Na terenie opracowania nie ma obszarów szczególnego zagrożenia, które
wymagały by odrębnych zapisów.
5) Projekt planu uwzględnia zarówno walory ekonomiczne przestrzeni obszaru objętego
planem jak i prawo własności a także potrzeby interesu publicznego. Przy kreowaniu przestrzeni,
kierowano się przede wszystkim zasadą kontynuacji zabudowy i funkcji istniejących na obszarach
przyległych z uwzględnieniem obszarów wyposażonych w infrastrukturę techniczną, w tym także
dostępności do publicznego transportu zbiorowego oraz w maksymalnym stopniu uwzględniając
prawo własności przede wszystkim poprzez utrzymanie istniejących funkcji terenów oraz partycypację
społeczną w trakcie sporządzania projektu planu.
6) Z uwagi na wyposażenie obszaru w podstawową infrastrukturę techniczną, ustalenia planu
nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastrukturalnych związanym z realizacją ustaleń
planu, jednocześnie ustalenia dopuszczają wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji
infrastruktury technicznej oraz budowę przyłączy.
7) Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy zapewniono udziału społeczeństwa w pracach nad
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
a) w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, o przystąpieniu do sporządzenia planu nie wpłynęły
żadne wnioski od osób fizycznych.
b) wszystkie procedury związane z opracowaniem projektu planu prowadzone były z
zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, w planie nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Wpływ ustaleń planu, na finanse publiczne, w tym budżet gminy:
1) Z wyliczeń zawartych w prognozie skutków finansowych opracowanej zgodnie z art. 17
pkt 5 ustawy wynika, że uchwalenie planu miejscowego nie będzie obciążeniem dla gminy.
2) W przypadku niniejszego projektu planu miejscowego nie zachodzi konieczność
poniesienia nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej.
W czasie ostatniej kadencji Rady Gminy nie była wykonywana Oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów oraz podejmowana
uchwała w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, o których mowa w art. 32. Nie można
zatem odnieść się do wymogu czy przygotowany plan jest zgodny z wynikami oceny i uchwałą w
sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
Zgodnie z wymaganiami 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 – tekst jedn. z późn. zm.) została

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, na środowisko:
−
uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Żarach;
−
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko przedłożono w/w organom do zaopiniowania;
−
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
r. do
r. W dniu
r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu Umożliwiono
zainteresowanym składanie uwag do w/w dokumentów. Do udostępnionej do publicznego wglądu
dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko złożono uwagi/nie zostały złożone
uwagi.
Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części: –
rozstrzygnięcie Rady Gminy Brody o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszej uchwały; – rozstrzygnięcie Rady Gminy Brody o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej,
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Dokumentacja prac planistycznych projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez
Wojewodę Lubuskiego jego zgodności z prawem, została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej
na obszarze objętym planem.
Sposób zagospodarowania terenu oraz sposób obsługi komunikacyjnej i infrastruktury tego
obszaru, dostosowany został do istniejącego stanu zainwestowania terenów opracowania oraz terenów
przyległych, przy zachowaniu przepisów odrębnych.
W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa
instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu o przystąpieniu do
opracowania planu miejscowego. Projekt planu uzyskał w większości pozytywne opinie i został
uzgodniony przez określone ustawą i przepisami odrębnymi, instytucje.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki,
przedkładany do uchwalenia niniejszą uchwałą, jest zgodny polityka przestrzenną gminy oraz
właściwymi ustawami i przepisami odrębnymi. Nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym
oraz uwzględniając wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków a także ochrony
środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa w uzasadnieniu.

