
Uzasadnienie  

do Uchwały Nr . .  /  .  .  /      

Rady Gminy Suchy Las  

z dnia     

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny 

Zachód. 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Złotniki – Północny Zachód (zwany dalej „planem”) opracowany został zgodnie z 

uchwałą Nr XXV/284/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – 

Północny Zachód. 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), została przeprowadzona procedura sporządzenia planu, 

przewidziana w art. 17.  

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu 

ukazało się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 16 stycznia 2017 r., a obwieszczenie zostało 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Las w dniach od 16 stycznia 2017 r.  

do 20 lutego 2017 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las. 

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

pismem nr GPU.6722.7.2016 z dnia 5 stycznia 2017 r. powiadomione zostały o przystąpieniu  

do sporządzenia planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania. 

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu nr WOO-III.411.17.2017.AK.1 z dnia 10 lutego 2017 r. oraz pismem  

od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr NS-52/3-17-1/17 z dnia  

18 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z art. 17 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 



środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Suchy Las, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia 

planu miejscowego. 

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Wójt Gminy Suchy Las uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie planu rozwiązań,  

od właściwych organów/instytucji. 

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Wójt Gminy Suchy Las uzgodnił projekt planu z właściwymi organami/instytucjami. 

Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak 

GZ.tr.602.192.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych stanowiących użytki rolne klas III na cele nierolnicze o powierzchni 3,0809 ha. Zgodnie z 

decyzją Ministra Środowiska, znak ES.2210.116.2018.SS z dnia 24 lipca 2018r. wyrażono zgodę 

na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 

zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łopuchówko na cele nieleśne o powierzchni 0,0129 

ha.  

Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko - nastąpiło w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r. Ogłoszenie  

o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w „Gazecie Wyborczej”  

w dniu 30.03.2019 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Suchy Las. 

W dniu 20 maja 2019 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w 

projekcie planu, na którą przybyło 26 osób. 

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia  10.06.2019 r., wpłynęło 31 

uwag do projektu planu.  

Po dokonaniu poprawy projektu planu na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Suchy Las ponownie uzyskał opinie do 

przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko nastąpiło w dniach od 27 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o 



wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 

19 listopada 2019 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Suchy Las w 

dniach od 19.11.2019 r. do 03.02.2020 r.  

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w 

projekcie planu, na którą przybyło 20 osób. 

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia  31 stycznia 2020 r., wpłynęło 

14 uwag do projektu planu. 

Po dokonaniu poprawy projektu planu na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Suchy Las ponownie uzyskał opinie do 

przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko - nastąpiło w dniach od 1 lipca 2020  r. do 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu 

do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 

23.06.2020 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Suchy Las. W dniu 

13 lipca 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu, 

w której udział wzięło 17 osób, w tym dwie w sposób zdalny. 

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 19 sierpnia 2020 r., wpłynęły uwagi do 

projektu planu od 7 osób fizycznych.  

Uwagi zostały częściowo uwzględnione. Wprowadzone uwagi do projekty planu nie 

wymagały ponowienia opinii i uzgodnień.  

Czwarte wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko - nastąpiło w dniach od 7 października 2020 r.  do 6 listopada 2020 r. Ogłoszenie o 

wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 

29.09.2020 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Suchy Las. W dniu 

19 października 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 

planu, na którą przybyło     osób. 

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia  24 listopada 2020 r., wpłynęło 

   uwag do projektu planu.]1 

                                                           
1 Czynności, które nastąpią 



Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan:  

1) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia 

zawarte w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

w §14-25 ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

2) uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte w §4, tekstu 

uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §5 dotyczące zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu oraz w §14-25 

ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

3) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;  

4) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej zawarte w §6; 

5) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób 

niepełnosprawnych, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §5 tekstu uchwały dotyczące zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu i w §10 tekstu 

uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia  

w jego użytkowaniu; 

6) uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte w §14-26 tekstu 

uchwały; 

7) uwzględnia prawo własności poprzez ustalenia zawarte w §14-25 tekstu uchwały; 

8) uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte w §10 

tekstu uchwały, dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia 

w jego użytkowaniu, §11 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji oraz w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej; 

9) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte w §11 tekstu uchwały, 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §12 tekstu 

uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej; 



10) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych poprzez ustalenia zawarte w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

kolejno: 

- zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem planu, w tym przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

- niniejszy projekt planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości 

procedur planistycznych; 

- niniejszy projekt planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości 

wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy 

sporządzaniu projektu planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, 

zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. 

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego 

gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do 

minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego, 

2) zaprojektowane tereny umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego 

transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, 

3) zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się 

pieszych oraz rowerzystów, 

4) projektowane rozwiązania stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania. 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniono  

ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonej uchwałą  



Nr XLVIII/548/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r., o której mowa w art. 32 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem obszarów pod 

tereny zabudowy wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Plan 

wprowadza tereny dróg publicznych - drogi klasy lokalnej i drogi klasy dojazdowej, tereny dróg 

rowerowych oraz tereny dróg wewnętrznych. W związku z powyższym zadania własne gminy w 

odniesieniu do dróg publicznych – dróg klasy dojazdowej, związane z realizacją inwestycji z 

zakresu infrastruktury drogowej oraz technicznej będą miały wpływ na budżet gminy Suchy Las.  

Przedmiotowy plan jest zgodny z wyznaczonymi kierunkami zagospodarowania  

w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Suchy Las zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Suchy Las Nr LXV/349/98 z dnia  

18 czerwca 1998 r. ze zmianami. 

W związku z powyższym podjęcie chwały jest uzasadnione. 

Wójt Gminy Suchy Las 

 


