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UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO - projektu Uchwały Rady Gminy 
Niedźwiada w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia  
i Niedźwiada  

 
 

Projekt miejscowego planu opracowany został dla terenów położonych w obrębach 
geodezyjnych Brzeźnia Leśna Kolonia i Niedźwiada na podstawie uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy 
Niedźwiada z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica 
Leśna Kolonia i Niedźwiada. Projekt miejscowego planu obejmuje obszar częściowo położony  
w granicach obowiązujących miejscowych planów: przyjętego uchwałą Nr XIX/121/16 Rady Gminy 
Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r. miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, 
Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada oraz 
przyjętego uchwałą nr II/3/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części miejscowości Pałecznica  
i w zakresie lokalizacji ropociągu.  

Przedmiotowy projekt planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym 
prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293,  
z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).  

Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz ustalenia planistyczne wynikają 
z polityki przestrzennej wyrażonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada przyjętym uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 września 2004 r.  
i zmienione uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r., Nr XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 
2012 r., Nr XV/107/15 z dnia 2 czerwca 2016 r. i Nr ………….. z dnia ……. 2020 r. Projekt miejscowego 
planu obejmuje nieruchomości niezabudowane stanowiące użytki rolne, użytki leśne, a także 
nieruchomości na których prowadzona jest eksploatacja udokumentowanych złóż kopalin. Obszar 
objęty planem przedstawiony został na załączniku do uchwały stanowiącego rysunek planu. Ustalenia 
planu określają przeznaczenie terenów w postaci terenów eksploatacji złóż kopalin, w obrębie 
których dopuszcza się również lokalizacje obiektów budowlanych, infrastruktury i instalacji służących 
do przerobu kopalin. Oprócz powyższego przeznaczenia plan wskazuje tereny dróg wewnętrznych, 
które pełnią funkcję obsługi komunikacyjnej terenów eksploatacji kopalin oraz zapewniają 
powiązanie z zewnętrzną siecią dróg publicznych.  

Plan obejmuje obszar położony poza istniejącymi strukturami funkcjonalno-przestrzennymi 
terenów zabudowanych jednostek osadniczych. Plan dopuszcza wyłącznie realizację zabudowy, która 
byłaby związana z funkcją eksploatacji złóż kopalin lub ich przerobem.  

Przeznaczenie terenów objętych planem określone zostało w oparciu o zgłoszony wniosek 
podmiotu zainteresowanego prowadzeniem działalności w zakresie eksploatacji złóż kopalin,  
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oraz w oparciu o istniejące uwarunkowania, w tym aktualny stan udokumentowania złóż kopalin – 
złoża kruszyw naturalnych i bursztynu, w tym również innych kopalin towarzyszących. 

Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów 
uwzględniają aspekty uwarunkowań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych rozwoju gminy, 
w tym interes publiczny oraz prywatny właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem. 
Przyjęte ustalenia planu mają na celu rozwój w gminie Niedźwiada eksploatacji złóż kopalin,  
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu poprzedzone było stosownymi 
analizami (ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi, prognoz demograficznych i możliwości 
finansowych gminy) dokonywanymi na etapie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy. Skutki oddziaływania planu na środowisko, w przypadku realizacji jego 
ustaleń, dokonane zostały w sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko. 

Wprowadzane zmiany w przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenów służyć 
będą przede wszystkim wykorzystaniu potencjałów gminy do rozwoju gospodarczego opartego  
o funkcje pozarolnicze.   

 
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

w obrębach geodezyjnych Brzeźnia Leśna Kolonia i Niedźwiada, sporządzony został z uwzględnieniem 
wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.). Wymagania te 
uwzględniono w następujący sposób: 
 Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walorów 

architektonicznych i krajobrazowych zrealizowano poprzez ustalenia: przeznaczenia terenu, 
wskaźników zagospodarowania terenu i zasad kształtowania zabudowy, które zostały 
uwzględnione poprzez określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
stosownych nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu mających 
wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego, zgodne z zasadami urbanistyki i architektury.  
W szczególności wymagania te zostały uwzględnione poprzez określenie linii zabudowy oraz 
maksymalnej wysokości zabudowy. 

 Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych  
i leśnych zostały uwzględnione poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, w tym m.in.: zakazu 
wykonywania robót, które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód, a także 
poprzez ustalenia przeznaczenia terenów w sposób minimalizujący możliwość występowania 
kolizji i uciążliwości związanych z zagospodarowywaniem terenów. W celu ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym plan wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych. Projekt planu pozostaje  
w zgodzie z wymaganiami ochrony gruntów rolnych i leśnych. Plan obejmuje grunty rolne,  
na których realizacja zabudowy nie spowoduje istotnych szkód dla rozwoju rolnictwa w gminie. 
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych dokonywane przez plan na cele nierolnicze nie spowodują  
rozdrobnienia gruntów rolnych. Plan nie obejmuje gruntów rolnych I-III klasy bonitacyjnej, tym 
samym również na cele nierolnicze nie przeznacza gruntów, dla których konieczne byłoby 
uzyskanie zgody ministra ds. rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. W granicach opracowania planu występują natomiast grunty leśne, których 
przeznaczenia na cele prowadzenia eksploatacji złóż, a więc cele nieleśne, wymagać będzie 
uzyskania stosownej zgody Marszałka Województwa Lubelskiego.   

 Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
uwzględnione zostały w planie poprzez powołanie się na przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami nakazujące podjęcie stosownych działań w przypadku odkrycia w trakcie 
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prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym.  

 Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia zostały uwzględnione w planie 
poprzez ustalenia dotyczące ochrony środowiska. Plan nie obejmuje terenów, dla których 
wymagane byłoby wprowadzenie ustaleń uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. 
W obszarze objętym planem miejscowym występują tereny górnicze, które stanowią istotne 
uwarunkowanie wymagające przyjęcia szczególnych zasad zagospodarowania ich otoczenia. 
Jednak w związku z niewystępowaniem w otoczeniu terenów przewidzianych do eksploatacji 
terenów zabudowanych, ustanowienie ograniczeń w ich użytkowaniu, mających na celu ochronę 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie było konieczne.  

 Walory ekonomiczne przestrzeni zostały uwzględnione w projekcie planu poprzez objęcie zmianą 
przeznaczenia nieruchomości położnych w sąsiedztwie terenów już przewidzianych  
do eksploatacji złóż, w bliskiej odległości od istniejącej sieci dróg publicznych. Ustalenia planu 
służą koncentracji działalności związanej z eksploatacją kopalin w jednym obszarze gminy. 
Dostępność terenów objętych planem do istniejącej infrastruktury technicznej oraz drogowej 
powoduje, że uchwalenie planu i realizacja inwestycji w nim przewidzianych nie będzie 
skutkować zwiększonymi wydatkami budżetu gminy dotyczącymi budowy nowej infrastruktury.  

 Prawo własności zostało uwzględnione poprzez wprowadzenie przeznaczenia terenów  
i określenie ich zasad zagospodarowywania zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz  
z sygnalizowaną wolą właścicieli nieruchomości, wyrażaną w poszczególnych etapach 
sporządzania planu. Plan realizuje prawo do zabudowy i zagospodarowania własności w zgodzie  
z interesem publicznym oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

 Sporządzony plan miejscowy nie rodzi negatywnych skutków dla obronności i bezpieczeństwa 
państwa. W granicach opracowania oraz w bezpośrednich jego sąsiedztwie nie występują obszary  
i obiekty służące obronności i bezpieczeństwu państwa, które wymagałyby uwzględnienia  
w planie miejscowym, w związku z tym potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa  
nie wymagały określenia w planie miejscowym. 

 Potrzeby interesu publicznego zostały w planie uwzględnione przede wszystkim w postaci 
przyjęcia ustaleń, które gwarantują nieskrępowany rozwój sieci infrastruktury technicznej, pod 
warunkiem, że nie będą kolidować z eksploatacją złóż. Wprowadzane zmiany w przeznaczeniu 
terenów służyć będę rozwojowi gminy, w zakresie działalności pozarolniczej związanej  
z eksploatacją i przerobem kopalin.   

 Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, 
a także potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 
zostały uwzględnione poprzez określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej, tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci 
gazowej, sieci telekomunikacyjnej, w sposób dopuszczający pełne uzbrojenie nieruchomości. Plan 
ustalając zasady dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej dopuszcza również realizację 
instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. W granicach opracowania planu 
przewiduje się lokalizacji inwestycji o znaczeniu międzynarodowym tj. ropociągu przesyłowego 
Brody - Płock. 

 Zapewnienie udziału społeczeństwa w sporządzaniu planu oraz zachowanie jawności  
i przejrzystości procedur planistycznych zostało zrealizowane poprzez informowanie 
społeczeństwa o podejmowanych poszczególnych czynnościach formalno-prawnych sporządzania 
planu i możliwości składania wniosków i uwag do projektowanego dokumentu, poprzez takie 
czynności jak ogłoszenia w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy,  
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 3 czerwca 
2019 r. ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków przez 
społeczeństwo w terminie do 26 czerwca 2019 r. Po opracowaniu projektu planu wyłożono go do 
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publicznego wglądu w okresie od 29 lipca do 20 sierpnia 2020 r. i zapewniono możliwość 
składania uwag do 4 września 2020 r. Podczas wyłożenia publicznego w dniu………………………… 
przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Podczas sporządzania projektu planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych. 
Na każdym etapie sporządzania planu miejscowego była zapewniona możliwość zapoznania się  
z dokumentacją planistyczną, w trybie dostępu do informacji publicznej.  

 Projekt planu sporządzony został po dokonaniu analizy zasadności dokonywanych zmian, w tym  
w szczególności poprzez zważenie interesu publicznego i interesów prywatnych, odnosząc się  
do potencjalnych skutków środowiskowych i finansowych oraz warunków prowadzenia 
gospodarki przestrzennej i komunalnej. Interesy prywatne były uwzględniane poprzez 
umożliwienie zgłaszania wniosków i uwag, w trybie określonym przepisami art. 17 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pracom projektowanym towarzyszyły analizy 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz dyskusje nad przyjętymi rozwiązaniami  
na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt planu. 

 Skutkiem przyjęcia planu będzie zmiana przeznaczania terenów dotychczas rolniczych i leśnych, 
na których tylko w części możliwa była eksploatacja złóż kopalin. Obszar objęty planem nie 
dotyczy  zabudowanych struktur funkcjonalno-przestrzennych jednostek osadniczych. Przedmiot 
ustaleń planu oraz uwarunkowania lokalizacyjne obszaru opracowania powodują, że skutkiem 
planu nie będzie zwiększenie transportochłonności układu przestrzennego gminy Niedźwiada. 
Plan też nie będzie powodował w żadnym aspekcie zagrożeń dla racjonalnego wykorzystywania 
publicznego transportu zbiorowego oraz kształtowania rozwiązań przestrzennych ułatwiających 
przemieszczenia się pieszych i rowerzystów. Teren sporządzenia planu charakteryzuje się 
optymalnym przygotowaniem infrastrukturalnym dla rozwoju przewidzianych w planie 
inwestycji. Przyjęte ustalenia planu służą efektywnemu wykorzystaniu istniejących zasobów 
gminy do rozwoju gospodarczego, tym samym również wykorzystaniu jej walorów 
ekonomicznych. Ustalenia planu nie pozostają w sprzeczności z wymogami ładu przestrzennego 
oraz zasadami urbanistyki i architektury. 

 
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

Projekt miejscowego planu jest zgodny z wynikami opracowanego przez Wójta Gminy 
Niedźwiada, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowania przestrzennym, dokumentu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  
i ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/17/18 Rady 
Gminy Niedźwiada z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niedźwiada. Sporządzony miejscowy plan stanowiąc fragmentaryczną zmianę 
planu przyjętego uchwałą Nr XIX/121/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r.  
realizuje ustalenia w/w Analizy oraz uchwały, które uznały plan z 2016 r. za częściowo nieaktualny  
i wymagający zmian – wykonywanych sukcesywnie i w wybranych obszarach, w oparciu  
o uzasadnione korzyści społeczno-gospodarcze dla gminy oraz mieszkańców (wynikające również  
ze złożonych wniosków, wynikające z potrzeb lokalizacji planowanych inwestycji celu publicznego, 
potrzeb wynikających ze zmian przepisów prawa lub likwidacji istotnych barier inwestycyjnych).  
Sporządzony plan obejmuje również obszar obowiązywania miejscowego planu przyjętego uchwałą 
Nr II/3/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. opracowanego dla lokalizacji ropociągu 
surowcowego Brody – Płock. Objęcie przedmiotowego obszaru nowym planem nie jest wynikiem 
jego dezaktualizacji, konieczne natomiast stało się z uwagi na potrzebę ustalenia zasad obsługi 
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komunikacyjnej i sposobu powiązania obszaru sporządzenia planu z istniejącą zewnętrzną siecią dróg 
publicznych. 

Uzasadnieniem do przystąpienia do opracowania planu jest w szczególności treść analizy,  
w której stwierdza się, że podstawą do działań planistycznych powinny być wnioski o zmianę 
przeznaczenia nieruchomości, w szczególności przewidzianych pod rozwój działalności gospodarczych 
z zakresu eksploatacji złóż kopalin, które powinny stanowić o wyborze kierunków rozwoju 
gospodarczego gminy. 

 
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

  Ustalenia planu wywołują określone skutki na finanse publiczne, głównie na budżet gminy. 
Szczegółowy wpływ realizacji ustaleń planu na budżet gminy przedstawiony został w prognozie 
skutków finansowych uchwalenia planu, stanowiącej materiał planistyczny do opracowywanego 
projektu planu.  

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, uchwalenie planu będzie generowało głównie 
dochody do budżetu gminy, związane przede wszystkim z pobieraniem opłat planistycznych,  
w przypadku sprzedaży przez właścicieli nieruchomości, których wartość w wyniku uchwalenia planu 
wzrosła, z podatków od nieruchomości gruntowych, z opłat od czynności cywilnoprawnych, 
zaistniałych w wyniku wszelkich transakcji nieruchomościami powstałych na skutek uchwalenia 
planu, a także z udziałów w podatku od prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z eksploatacją i przerobem kopalin oraz opłat eksploatacyjnych. 

Zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami miejscowego planu nie będzie 
wywoływało potrzeb w zakresie rozwoju sieciowej infrastruktury komunalnej, gminnej infrastruktury 
drogowej oraz kosztów dla gminy związanych z nakładami finansowymi na zwiększenie 
bezpieczeństwa, czy też wzrost nakładów na ochronę środowiska.  

 

WÓJT GMINY NIEŹWIADA 


