
Uchwała Nr 1 51 tl'X\Ill 2o1 2
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 16.11.2O12 r.

w sprawie prrysĘoienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestŻen nego M0KRA 1 l 2o1 2

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoządzie gminnym(Dz' U' z 2001 r' Nr 142, poz' 1591 z późn.zm.), art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca2003 r' o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym (tekst jednority Dz. a)- z 2o1z t.,poz' 647)' na wniosek Wójta Gminy Roźwienica, po strłierozeniu wykonania zadań iczynności określonych w arl. 14 ust. 5 ustawy z dnlia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu pzestn
Rozwienica uchwala' 

"o 
n".ffi 

popzedzających podjęcie uchwały, Rada Gminy

s1
Przystępuje się do spoządzenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennegoMOKRA 112012 dla terenu części miejscowości Mokra J gminie Roźwienica.

s2
Granice obszaru objętego planem, o Kórym mowa w $1, określono na załączniku graficznymdo niniejszej uchwały.

s3
Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

s4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W planie przewiduie sie
mieszkaniowo - usługowej.

zagospodarowanie lerenów pod rozwój zabudowy zagrodowej i

Planowane zmiany to:

umoŻliwienie rozwoju istnieiacvTr
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lstotn-ym 
,elementem planu będą ustalania w zakresiedopusz.'alnego, ustalenie zasad i".i"ło''':"']"^l;^,;"J::'^"_-!]:"znaczenia podstawowego 

iplanu miejscoweg" 
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- obszary zbudotn"n-Jffi:
- lstnlejące drogt *oi"woazkyi":stnlejąceJ 

zabudow mieszkaniowo-zagrodowej,_ istnlejące drogl woiewóaiiie,
..-.__ lstniejące drogi powiatowe
w lerenach korŻystnych d'o zabudowy w części wskazane jako kompleksy grunlów rolnych.
Zmiana p'lanu w zakresie zmiany ustaleń dla terenów objętych opracowaniem 

're 
narusza ustaleń

,"so"poaL:ffi 
"i:;,:::ll"Xi:TJ[.#ilt:#:f iJLinią czerwoną łaznaczono obszar objęĘ opracowaniem planu miejscowego
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W obowiązującym miejscowym planie ,,MoKMplanu--_ oznaczone są symboljml:
1/2003' tereny niezbędne do zmiany1) KAI - teren iuiostraOi

autostr2rl2 A1 rll oł^^;^ 
l 
lprzeznaczony pod węzeł skrzyżowania z

:::T5:i1 l1il.1'::i:^':,ńi.ią.v'-i.ił"JJJ*;-ń"::'ii1KT.xń 
"i'',:]!il""Y^i::
mieszkaniowezagrodowe i jednorodzinne.

2) KAa - teren autostrady 
'przeznaczony pod węz1^:j:jowania z pĘektowanąautostradą 44' w stanie i.inióią.ń-tuni"ioffiyj""ń-'.o,n,cze 

uprawy polowe.
z uwaai na to. żei

' w terenach KA1 i KAz ustalony.jest zakaz realizaqi nowych budynków'i budowli orazz^kaz przebudow i rozbuoowy isńidą"ńil6;i:"'ł,'',
' ilffi'Tjiflj3?t1.Tl1;ł'""liltą zajętość terenu,'e1 buoo*a lert na ukończeniu ijej
o zgłaszane są potzeby właścicieli ww terenów
istnieie ootzeba zmianv ich ozeznaczenia.

MPZP "MoKM 1t2oO3" został.procedowany iuchwalony na podstawie ustiawy z dnia 7lipca1994 r. o zagospodarowani1'.1l^19|1ennv' 
i";yila'.1cregoło*ośdą i wymaganiamiP:!::1l" obowiązujących plzepisóW) oń oo i ń a__u;''trixT1t""1 l J^yI is_":i1.szerą pzepisów odń6nvch malacvch nżAł^i6ń;ó ̂ ^ -^_,^ 

y"'."l," planu weszło w Życgszerą pzepisów odrębnych mających óń;*il ;;L;iJ[ii"ritffii'ffi:.f #":i3;yf:błsr:Łę., ale' do soozadzenia

Przyjęcie takieqo roŻ\^
jednolitego iłatwego aó.to.orł3iili' 

pozwoli na posiadanie dokumentu jednoznacznego,



:;'5T", jT:,"r'.'#;J]:['JB?::i:T'in,T1';.'::,.ujl_,jYerdzeniażeprzewidywane
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'il3"TlŁ,"."l?,'l"1";.'#:"ilśTś:#, 

j:*l'rfi dJńY"1Ł'"#?"':o'r:#łffi :;miejscowości Mokra w- 
*'-'vlt vruululll' a lalęe ulv?q]ędnienia potzeu rozwojólńcn

ozó stzen nym ;; 
".' 

.ńJ"Tj", 
" 

Z!łx!?::j::If L^ n5!n""y o za gospoda rowa n iu
pzestŻennym należy stwierd 

j: : v9vlvlq.'uJquyUn orzep|sÓw o zagospodańwa'niuzasadne. -""-'-zlc'z"oor"t"oi"ri.ao'"ooio"ar"ni"ńiłitr"iłłłL"tzasadne.

9bszareprącowanje:

:^i3i1^''E'3ł;:'d''iffiiTff"H'"r.:.::Ł:':]:,-:ffpod-arowania pŻestrzennego'M.KMll2o12'wdniiićn-"^':".i'".,f,Jsj3l"'.'j?!ą?fl i*ii#"T:łil'i:

Materiałv oeodezvine i inne oDracowania maDowe:

Przystąpienie do sporzadza

,"r:rłą,..l'"ffi fi 3iH.iJĘł,ff 't#fi #łp{"i:*nyf ffi 'i:frn""lT"l;PJ; 
lJ3::."'"lpi*n''' 

g 

" 
Jńo-;obg];;TiffiJj: n a środowis ko (m apy

mateńały ó"oj;ł;Ji'''".enE 
planu miejscowego zostańą wykorzystane następujące

t, mapa zasadnicza w skali 1:1000,

?) ."p" ewidencyjna,
J, mapa glebowo-rolna.

4a!ęs meqdqryeznv:
ProJeK planu zostanie soorarl7ń.,r'

ffi;:ąJJxxlil;il.riTftioli:r.:*:Ę'.il#iemstosowanychstandardów

ii::""r1l,'"A"Jl,1#'-T:J".'-"pl"nuź"go'ół-'io-ń!#;111'J#'tr,gtr*;:{J#'l ) oddziaływani" n" srooo*l]xykonane 
prognozy:

z) skutków finansowych Wejścia w łcie ustaleń planu.

oóo*ią''uiąc'ń';ó.[",i^tri.iff"':j!5"il:,:.ffitr''j;l='u przema.zeniaterenów w
w gm inie Rozwieni'ca óńTzonycn .y' 6;ili'KAł" iffi 'rilffi 3;'Y"o a*ffi, 
iifl!:"{:i,:' ffrlJffii"'llim#"d{:t'#" 

'"z!1Ę2.z mańzooer.óói;ń#;ilil'"T":*11i:* 1t.15 ust. 2 iust. 3 Ustawy.z.wpt"rińEiłJi;;;, j:2i""#:#[3x3sooaarowiniupzestzennymwbzmieniu
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4-) zasady ochroiy dźeallwa'*ui1lr9ńeg"iriiyt}aić|*, 
aotr kultury współczesnei:'ł)x:"xr;[::,#:ł:!,?:?zpotneo*sziłłtź*-łiiZf,|ilłior,.ipublicznych:

rnt r#łnłu*irłirłi*Wwysokość zabudow'
i ; ;- ; ; ;; d 
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7) gnnice i sposoby zagospodarowania terenów lub obie*Ów podlegaiących ochronia'ustalonych na podstawie odĘb|yc! p;;p;;;;n,-; iiń t"nno* gÓmiczych' a także
i:;;#:; 

szczeg Ól nego zag ro zó n i a' póiół rii' i i!"' oo 
"za 

ro* osuwa n i a sę nas
q 

';ii::ł;;:, zasady i Warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
q 

';:;xt'::::riki zagospodarowania terenÓw ore. ograniczenia w ich użytkowaniu, w
10) zasady 

zmodemizaóji, 
rozbuaowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, uządzania i użytkowania terenóW:12) stawklprocentowe. na oodst-awie,ki,yii;i;r;;;;ełZi[,.o nore1 nowa w an. g6 uśt. 4.3. W,planie miejscowym okreśia stę w zależności od DotrŻeb:
l ] granrce obszarów wvmadających pneprowadzenia scateń i podziałóW nieruchomości:2) granice obsza,tw rónańńĘi lsr;*ii|ńJii"łriffii!'riiouy *"nr,"-"i,3) granice obszarów wvmedających pzeisaabert ib re*ittńacii;3a) granice terenó" p"a uó'ii^itiiJr"i,iiz;;;;;;:,trZr, 1o.ust. 2a, onz granice ichstref ochronnych związanych z ognnicńiańi -i-ińoor,., 

zagospodarowaniu i
!:#:ł:x;i 

terenu oraz występowónien in"iń"ógł&drałyrania tych uŻądzeń na
':t .'.lł'\l' ' 

la '"'.'' '(.:.:)',..' 'l.: 1^ j'l'.':-i h :'.'| :Ż) -' ,' ' , ' -\-.o '.
. ' i (nie dotyczy ww- projektu)' '' ''_r:'I''" ' i ']' ''' ''' '_łi
4a) granice terenów rozmieszćzenia inwestycjicetu pubticznego o znaczeniu lokalnym;o') ?::::,:":::y inwestycji celu pubttriń"óJó ńił!"łl'r-iJradlokalnym, umieszczonvchw panE zagospodarowania. przestrzeyigo ,oieróań;-io w ostatecznych decvziacho lokalizacji drogi kraiowej yvojeroarrń iłiiiiiiii"i tirii *ot"jo*"j o znacieniu

i!#irY#" :"łłi,u zrtk u ou b ricźłesó' T iił;;ł'' uxnśp i" -ńiJń''' iią n;"::::;T,ruw rekreacyjno-wypoczynkowych onz terenÓw słuŻących organizacji imprez
t; ?łetitę ;1O|:'| i)i'ł|f :irg:eł ]'..aŻ :c:i n|rł,i *a,}]ał'!|:i ,1 ]a-.{:ó ay, ar|iu:{:.|]i3 iłi,)/azątłi]:(j::]"r;'3n]ji ia ]'' aÓ]9,1lt.-' 

1'_ a'' 
. 
_..]'.', -.,.'.aa'' 

',. 
''''-'''n,ru t/.; t,.s:?}i,yĘ i tiłiła 7lrl;la

i';łńirr' 
':;']'.,;"]:; j.i 'Ę-"!' i'lll':ll ;:1111;'7-'1''uu' ch t:;t'lzć|ł" :asią|.!'' (nie dotyczy Ww.

7) granice terenów zamknietvch',,i granica stref ochronnych terenÓw zamkniętych;8,) sposób usytuowania ,ioi"noi nraóiiłyii"i'"śił"L'r'ii'o" drog i innych terenÓwpublicznie dostępnych oraz do.g.nnic iźytegłńi ;;;;|ch"moŚci, kotorystykę obiektÓW
^, 

budowla.nych onz pokrycie dachów;9) zasady i warunki sytuowanie^2bj?któY m?hj'architektury, tablic i urządzeń reklamowchoraz ogrodzeń. ich oeha'w, standańy iixóiiiśri-- oo, ,óażil" 
- 
iłźiiłiłń,i

.^, bu.dgwl?nych' z1axicn niogą oyć wykonane: '
1U) mlnlmalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych'

7 '|onutsz. Kotlińskt
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