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Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego – część wschodnia, obejmującego 

miejscowość Stasin  



          Podstawa prawna opracowania 
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          Obecny etap procedury 

Ogłoszenie i obwieszenie o przystąpieniu do sporządzania planu 

Zawiadomienie odpowiednich organów i instytucji 

Sporządzenie projektu zmiany planu (do początku grudnia) 

Uzyskanie opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 

Uzyskanie uzgodnień i opinii od odpowiednich organów (34 organy) 

Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp 

Wyłożenie do publicznego wglądu  

Składanie uwag  

Przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu mpzp 
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          Wnioski do zmiany planu miejscowego 

STATYSTYKI 

143  
złożone wnioski 

162 
działki ewidencyjne 

na 
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          Wnioski do zmiany planu miejscowego 

STATYSTYKI 

Struktura przedmiotowa wniosków złożonych o zmianę planu miejscowego  

[liczba wniosków]  
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          Wnioski do zmiany planu miejscowego 

ZGODNOŚĆ ZE STUDIUM 

* Jako zgodne uznano również wnioski, w których wnioskodawcy wskazali żeby wprowadzić przeznaczenie „zgodnie ze studium”  

76  
działek  

ZGODNE 

73 
działki 

CZĘŚCIOWO ZGODNE 

13 
działek 

NIEZGODNE 
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          Główne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCEGO STUDIUM 

PROGNOZOWANY HAŁAS OD LINII KOLEJOWEJ 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust 1 ustawy, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt 

planu miejscowego (…), zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi (…) 

 

Przepis art. 20 ust 1 ustawy przesądza natomiast, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. 



          Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust 1 ustawy, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego 

(…), zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi (…) 

Przepis art. 20 ust 1 ustawy przesądza natomiast, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 

on ustaleń studium. 

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCEGO STUDIUM 



          Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust 1 ustawy, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego 

(…), zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi (…) 

Przepis art. 20 ust 1 ustawy przesądza natomiast, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 

on ustaleń studium. 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Drogi gminne klas dojazdowej 

(minimalna szerokość 10 m) 

Droga powiatowa klasy zbiorczej 

(minimalna szerokość 20 m) 

Droga gminna klasy lokalnej  

(minimalna szerokość 12 m) 



          Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust 1 ustawy, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego 

(…), zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi (…) 

Przepis art. 20 ust 1 ustawy przesądza natomiast, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 

on ustaleń studium. 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 

Linia elektroenergetyczna 220kV Puławy-Abramowice 

(strefa ograniczonego użytkowania 50 m – po 25 m w obie strony) 

Projektowana linia elektroenergetyczna dwutorowa 110kV Abramowice-Bełżyce 

(strefa ograniczonego użytkowania: od południa do planowanej 

drogi gminnej – 52 m, od planowanej drogi gminnej do planowanego GPZ Węglinek – 6 m)   



          Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust 1 ustawy, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego 

(…), zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi (…) 

Przepis art. 20 ust 1 ustawy przesądza natomiast, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 

on ustaleń studium. 

PROGNOZOWANY HAŁAS OD LINII KOLEJOWEJ 

Linia kolejowa nr 7  

(Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk) 



          Grunty wymagające odrolnienia 
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grunty orne chronione (RI-RIIIb) 



          Grunty wymagające odrolnienia 
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grunty orne chronione (RI-RIIIb) 


