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Uzasadnienie 

 

1. Rada Miejska w Swarzędzu Uchwałą Nr XXXV/339/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 

przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki. 

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

przestrzennym została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, 

przewidziana w art. 17.  

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

miejscowego planu ukazało się w prasie lokalnej, a obwieszczenie zostało 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w dniach od 

25 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Swarzędz. 

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

zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.  

5. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu. 

6. Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, a także sporządzono 

prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 

36 ww. ustawy. 

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

przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz uzyskał opinie 

do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych 

organów i instytucji. 

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

przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz uzgodnił projekt miejscowego 

planu z właściwymi organami i instytucjami. 

9. Po podziale planu na mniejsze części kontynuowany dalej projekt, obejmujący obszar 

o powierzchni ok. 58,9 ha, został zatytułowany: miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i 

Uzarzewo Katarzynki – część II.C. 

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

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne 

i krajobrazowe, 

b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami 

i ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

c) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, 

d) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, 

e) uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także powierzchnię 

biologicznie czynną, 

f) uwzględnia prawo własności do nieruchomości, 

g) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących 

i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

i bezpieczeństwa państwa, 
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h) uwzględnia potrzeby interesu publicznego, w tym wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

i) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 

j) został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

k) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur 

planistycznych, 

l) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów 

zaopatrzenia ludności. 

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

przy sporządzaniu projektu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny 

oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, 

a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

12. Projekt planu miejscowego przewiduje sytuowanie nowej zabudowy 

przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 

przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni poprzez: 

a) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego i wykorzystaniu istniejącego układu 

komunikacyjnego, 

b) lokalizowanie nowej zabudowy w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego 

jako podstawowego środka transportu, 

c) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności 

jezdni, pieszo-jezdni, dróg pieszo - rowerowych w granicy obszaru planu 

oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

d) lokalizowanie nowej zabudowy przy wykorzystaniu istniejącego układu 

komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 

13. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został 

zgodnie z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta 

i Gminy Swarzędz, w ramach „oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego” (Uchwała nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 

21 czerwca 2016 r.). 

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

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizacja ustaleń planu 

nie wpłynie negatywnie na budżet gminy. 

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

przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ponownie uzyskał opinie 

do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych 

organów i instytucji. 

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

przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ponownie uzgodnił projekt 

miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami. 

17. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko nastąpiło w dniach od … 

18.  
19. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 


