
..

UCHWALA NR 35/2005
RADY GMINY ZABIA WOLA

Z DNIA 30 SIERPNIA 2005 ROKU

w sprawie: odstapienia od sporzadzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zabia Wola

'-'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorzadzie gminnym /Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózno zm./ art.

14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r., poz.

717 z pózniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co nastepuje:

r

§ 1

Uchyla sie Uchwale Rady Gminy Zabia Wola Nr 38/2004 z dnia 28 czerwca

2004 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabia Wola i odstepuje sie od

sporzadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy w odniesieniu do dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 131

polozonej w miej scowosci Bartoszówka z przeznaczeniem pod zabudowe

mieszkaniowa, tereny rolnicze i teren górniczy (wydobywanie kopalin
'-" pospolitych metoda odkrywkowa) .

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Zabia Wola.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE

Za podjeciem uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr 38/2004 z dnia 28
czerwca 2004r. w sprawie przystapienia do opracowania planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabia Wola obejmujacej obszar
dzialki nr 131 we wsi Bartoszówka przemawia przede wszystkim to, ze :

- projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego opracowany
na teren dzialki nr 131 we wsi Bartoszówka zostal zaopiniowany przez
organy i instytucje uzgadniajace z wieloma uwagami, które zdaniem
jednostki sporzadzajacej plan zasluguja na uwzglednienie, a tym samym
wykluczaja kontynuowanie procedury opracowania w/w planu, i tak;

- opinia Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Mszczonowie z
dnia 19.07.2004r, która zwraca uwage ,iz sporzadzenie planu
miejscowego wyniku którego nastepuje zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze winno byc sporzadzone, zgodnie z ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla calego obszaru
wyznaczonego w studium, na co zwraca równiez uwage Wojewoda
Mazowiecki w pismie z dnia 12.08.2004r.,
- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Mazowieckim z dnia 21 .04.2004r, zdaniem którego, wykluczone jest
wyznaczenie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w
sasiedztwie terenów przeznaczonych pod eksploatacje powierzchniowa
kruszyw,
- uzgodnienie Okregowego Urzedu Górniczego w Warszawie -
postanowienie nr L.dz. 511/12/05/00525/ AP z dnia 25.04.2005r, w
którym pisze sie o koniecznosci ustalenia pasów ochronnych dla
terenów sasiednich nie objetych powierzchniowa eksploatacja oraz
ustalenia warunków i zasad ochrony sasiednich gruntów rolnych
(które nie moga byc ustalone ze wzgledu na obszar opracowania
planu).
- opinia Powiatowego Zarzadu Dróg w Grodzisku Mazowieckim z dnia
07.04. 2005r. z której wynika koniecznosc poszerzenia i utwardzenia
wlaczenia drogi dojazdowej przy której polozona jest dz. nr 131 do
drogi powiatowej (co nie moze byc spelnione ze wzgledu na obszar
opracowania)

w trakcie sporzadzania studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wplynely wnioski wlascicieli
nieruchomosci, które sa w obecnie obowiazujacym planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod powierzchniowe
eksploatacje. Wnioski dotyczyly zmiany przeznaczenia dla w/w terenów na
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie obszaru dzialki w duzej
czesci pod powierzchniowa eksploatacje podyktowane bylo istniejacym w
planie sasiedztwem podobnych funkcji. Zmiana przeznaczenia terenów
sasiednich narzuca koniecznosc ponownego przeanalizowania przeznaczenia
terenu pod funkcje, które sa uciazliwe dla srodowiska w sasiedztwie
planowanej zabudowy mieszkaniowej i uslugowej.



Po wnikliwym przeanalizowaniu zasadnosci kontynuowania procedury planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dot. dzialki 131 we wsi
Bartoszówka zasadnym wydaje sie opracowanie planu po uchwaleniu
Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Gminy Zabia Wola,
w którym zostanie ustalona aktualna polityka przestrzenna gminy oraz
zostana okreslone zasady zagospodarowania przestrzennego.

Kontynuowanie procedury planu miejscowego który, pozostanie w
sprzecznosci z projektem (uchwalenie studium przewiduje sie na jednej z
najblizszych sesji Rady Gminy Zabia Wola) studium moze powodowac
naruszenie zasad planowania przestrzennego, które wynikaja z art. 1 i 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


