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w spawie przystapienia
do sporzadzenia
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
dla dzialek polozonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Mlynskiej
miejscowosci Krajenka,
gmina Krajenka.

w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jedno Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjedn. Dz. U. z 2012 roku, poz.
647 z pózno zm.)

Rada Miejska w Krajence
uchwala, co nastepuje:
§ 1.1. Przystepuje
sie do sporzadzenia
mIeJ scowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowosci Krajenka, gmina Krajenka, dla dzialek polozonych w
rejonie ul. Szkolnej i ul. Mlynskiej, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwaly.
2. Granice
obszaru
objetego
uchwala
graficznym do niniej szej uchwaly.
§ 2.1. Wykonanie

uchwaly

powierza

przedstawione

SIe Burmistrzowi

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
zwyczajowo przyjety na terenie gminy.

zostaly

na

zalaczniku

Gminy i Miasta Krajenka.
podlega

ogloszeniu

w sposób

UZASADN

lENIE

do projektu Rady Miejskiej w Krajence
w spawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek polozonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Mlynskiej w
miejscowosci Krajenka, gmina Krajenka.

Z

wnioskiem

przestrzennego

o

sporzadzenie

mIejSCowego

wystapil Zarzad Powiatu Zlotowskiego.

planu

zagospodarowania

Dokonana przez Burmistrza

Gminy i Miasta Krajenka analiza, pozwolila powziac decyzje o zasadnosci opracowania
miejscowego

planu

dla wnioskowanych

obszarów.

W zwiazku

korzystajac ze swych ustawowych uprawnien wynikajacych

z ustaw: 1) ustawy o

samorzadzie gminnym i 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
po przedlozeniu przez Burmistrza Gminy
miejscowego planu zagospodarowania

i Miasta

z powyzszym,

przestrzennym -

Krajenka propozycji sporzadzenia

przestrzennego

uznano, iz jest to zamierzenie

zasadne.
Przystapienie

do planu jest zgodne z ustaleniami

studium uwarunkowan

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka. Plan miejscowy
poprzez

ustalenia

przestrzenne

bedzie

sluzyl

uporzadkowaniu

zagospodarowania

przestrzennego oraz zasad uzytkowania terenów, wiec przystapienie do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione.

i

Krajenka, dnia 24 maja 2013 roku

ANALIZA
dotyczaca zasadnosci przystapienia do sporzadzenia planu i stopnia
zgodnosci przewidywanych rozwiazan z ustaleniami studium
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
G. t. Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 647 z pózniejszymi zmianami) burmistrz przed podjeciem
uchwaly w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wykonuje analize dotyczaca zasadnosci przystapienia do sporzadzenia planu i
stopnia zgodnosci przewidywanych rozwiazan z ustaleniami studium.

Uchwala objeto obszar dzialek polozonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Mlynskiej
w miejscowosci
Krajenka, gmina Krajenka, którego granice oznaczono na zalaczniku
graficznym kolorem czerwonym, zgodnie z zalacznikiem graficznym do uchwaly.

I. PrzesIanki:

1. Z wnioskiem o sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wystapil Zarzad Powiatu w Zlotowie pismem z dnia 27 marca 2013 roku.
2. Obecnie
na analizowanym
obszarze
Zagospodarowania Przestrzennego.

me

obowiazuje

Miejscowy

Plan

3. Teren oznaczony na zalaczniku graficznym posiada istniejace uzbrojenie w media
(energie elektryczna, siec wodociagowa i kanalizacji sanitarnej) oraz posiada dostep
do drogi publicznej.
4. Teren oznaczony w zalaczniku graficznym objety jest nastepujacymi
Ba, RIVa, RIIla, dr.

uzytkami: Bi,

5. Teren oznaczony w zalaczniku graficznym jest obecnie uzytkowany jako: budynek
mlyna wodnego (pelniacy czesciowo funkcje produkcyjna i edukacyjna, czesciowo
funkcje mieszkalna i biurowa), budynek gospodarczy oraz budynek, w którym obecnie
miesci sie Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Krajence (wczesniej pelniacy funkcje
internatu przy Zespole Szkól Spozywczych w Krajence).
6. Zgodnie z ustaleniami studium, obszar objety planem klasyfikowany jest jako:
-

tereny zabudowane

-

tereny zabudowane/zadrzewienia.

7. W ramach planu przewiduje sie stworzenie na przedmiotowym
realizacji zabudowy:
-

terenie mozliwosci

na cele oswiaty z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej (na dzialkach nr 194,
195, 192/5 przy ul. Szkolnej),
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-

na cele uslugowe z produkcja nieuciazliwa (na dzialce nr 192/8 przy ul.
Szkolnej)

-

na cele uslugowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, mieszkalno-uslugowe
oraz uslugowe przy uwzglednieniu zachowania dotychczasowej funkcji
zwiazanej z pozyskiwaniem energii odnawialnej (na dzialce nr 192/9 przy ul.
Mlynskiej)

-

teren komunikacji (droga zlokalizowana na dzialce nr 192/6)

8. Teren oznaczony w zalaczniku znajduje sie w obszarze zabytkowego zalozenia
urbanistycznego miasta Krajenki wpisanego do rejestru zabytków pod numerem
680/Wlkp/A decyzja WWKZ z dnia 19.06.2008 roku.
Ponadto obecnie toczy sie postepowanie administracyjne, prowadzone przez
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie wpisania do
rejestru zabytków zespolu mlyna polozonego przy ul. Mlynskiej w Krajence w sklad
którego wchodza: "a) mlyn, mur., pocz. XX, b) dom mieszkalny z magazynem i
biurem, szach., 2 polo XIX, c) budynek gospodarczy, ul. Szkolna, mur., pocz.xX" - na
podstawie wykazu obiektów zabytkowych nieruchomych (wojewódzka ewidencja
zabytków - wykaz).

II. Wnioski.
Sporzadzenie mIejSCowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla terenu
okreslonego w zalaczniku graficznym, pozwoli jednoznacznie okreslic stan prawny tego
terenu a takze bedzie sluzylo zachowaniu tzw. ladu przestrzennego oraz wskaze
racjonalne zasady uzytkowania terenów objetych planem.

III. Zgodnosc ze studium
Teren objety opracowywanym planem mleSCI sie w obszarze ustalen Studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka
uchwalonego Uchwala Rady Miejskiej w Krajence Nr XXXVI/2l4/09
z dnia
27 listopada 2009 roku.
Wedlug ustalen studium teren
zagospodarowania o oznaczeniach:

planowanego

-

tereny zabudowane

-

tereny zabudowane/zadrzewienia.

opracowania

obejmuje

KIERUNKI I WSKAZNIKI DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA

strefy

ORAZ

UZYTKOWANIA TERENÓW (strona 70 studium)
"Na obszarach objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
obowiazuja wskazniki dotyczace zabudowy i zagospodarowania ustalone w planie. Na
terenach zabudowanych mozliwosc lokalizacji nowej zabudowy wynika z przepisów Prawa
budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Strona 2 z 3

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowe na podstawie
zagospodarowania przestrzennego ustala sie wskazniki dotyczace:

miejscowych

planów

intensywnosci zabudowy terenu (stosunek powierzchni zabudowy budynkami i budowlami
nadziemnymi do powierzchni dzialki) dla zabudowy:
mieszkaniowej jednorodzinnej

0,20 - 0,40,

zagrodowej

0,30 - 0,60,

uslugowej

0,30 - 0,50,

produkcyjnej, magazynowej

0,40 - 0,70,

rekreacji indywidualnej

0,10 - 0,25.

wskaznika powierzchni biologicznie czynnej (zieleni)
na dzialkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej
(polozonych w obszarach objetych formami ochrony przyrody)

-min. 0,30,

na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-min. 0,20,

na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej -min. 0,30.

Kierunki zagospodarowania

przestrzennego (str. 91 studium)

l) ochrona obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
2) ochrona obiektów i obszarów zabytkowych,
3) kierunki rozwoju sieci osadniczej.

Analizujac ustalenia studium nalezy stwierdzic ze:
l)

granice planu miejscowego obejmuja teren zabudowany w studium,

2) plan miejscowy okresli jednoznacznie przeznaczenie terenów nim objetych, ustali
wymagana forme obiektów budowlanych, zgodnych z architektura zabudowy lokalnej
oraz ich przeznaczenie,
3) teren objety planem nie rozprasza zabudowy,
4) przystapienie do sporzadzenia planu miejscowego jest zgodne z kierunkami rozwoju
gminy i miasta Krajenka.
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dr

graficzny

do analizy dotyczacej
do sporzadzenia

planu

przewidywanych

zasadnosci

i stopnia

przystapienia
zgodnosci

rozwiazan z ustaleniami

studium.
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