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UCHWAŁA NR XXII.273.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Łącznik w Gminie Biała 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) art. 27 w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Łącznik w gminie Biała, uchwalonego uchwałą nr III.23.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 420), na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny, przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem zmiany planu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 784, 922, 1873. 
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Załącznik do uchwały Nr XXII.273.2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 25 listopada 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Podejmuje się uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w gminie Biała. 

Załącznik graficzny do uchwały przedstawia granice obszaru objętego projektem zmiany planu. 

Do zmiany planu przystępuje się w celu dokonania weryfikacji zapisów dotyczących zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy. 

Uchwałę podejmuje się na wniosek Burmistrza Białej, w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej 
w Łączniku oraz wnioskami właścicieli terenów, które wprowadzenie zmian uzasadniają efektywniejszym 
zagospodarowaniem nieruchomości, które przyczyniłoby się do podniesienia jej estetyki i zwiększenia wpływów 
Gminy Biała z tytułu m.in. podatku od nieruchomości. 
 
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu miejscowego następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany. 

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia projektu uchwały jest poniższa analiza dotycząca zasadności 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik i stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała. 

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łącznik ” 

1. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz.741), przed podjęciem uchwały Burmistrz dokonuje analizy zasadności 
przystąpienia do sporządzania  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik” oraz stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała. 

2.W analizie uwzględniono: 

1) położenie, wielkość i stan istniejący zagospodarowania obszaru wnioskowanego do 

objęcia planu. 

2) Wnioskowane zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

3) Przeznaczenie wnioskowanego obszaru w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

4) Wpływ przewidywanej zmiany przeznaczenia wnioskowanego obszaru na środowisko 

przyrodnicze i realizację polityki przestrzennej. 

5) Stan i aktualność rysunku planu. 

6) Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych. 

Dokonując analizy zgodności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego ustalono, że sporządzenie planu 
ma na celu aktualizację obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz dokonanie zmian wynikających ze złożonych wniosków do Burmistrza Miasta Biała. 

Dla potrzeb niniejszej analizy rozpatrzono stan planistyczny (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego), a także poza planistyczne aspekty sporządzenia planu. 

 3. Obszar proponowany do objęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obszar  objęty analizą, położony jest w granicach miasta Biała i dotyczy obrębu wsi Łącznik. Miejscowy plan 
zagospodarowania wsi Łącznik został uchwalony 10 lutego 2011r. 

Za przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wynikają z wniosków 
złożonych do Burmistrza Miasta Białej  o zmianę planu, między innymi: 
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- planowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącznik, 

- zmiana symbolu MW- teren spółdzielni mieszkaniowej, 

- działki 1RR zmienić przeznaczenie pod zabudowę zagrodową, budowę inwentarską, z budynkami 
gospodarczymi i obiektami rolniczymi, 

- zniesienie ograniczeń budowy obiektów z produkcją zwierzęcą, 

- zmiana przeznaczenia działek pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę mieszkaniowo- usługową, 

- korekta i aktualizacja dróg na terenach usługowych 

 

 
Za powyższymi zmianami przemawia konieczność dopuszczenia nowego przeznaczenia. 

Konieczność dopuszczenia zmiany przeznaczeń, podyktowana jest potrzebą dostosowania zapisów planu do 
obecnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomości na terenie objętym planem. 
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Oceniając zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla wsi Łącznik ustalono, że plan 
umożliwi: 

· dopuszczenie nowego przeznaczenia tj. budowy kanalizacji sanitarnej 

Wnioskowane zagospodarowanie nie będzie naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze i zmianę ładu 
przestrzennego. Na terenie objętym planem, nie wystąpią nowe uwarunkowania  mogące negatywnie oddziaływać 
na środowisko i stanowiące zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi. 

 Procedura planu zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741). 

 

WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z ANALIZY:  

W związku z art. 14 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  oraz  zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi w projekcie Studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, stwierdza się zasadność  podjęcia uchwały, w  sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik”. 

 

Sporządzono: 15.11.2021 r. 

Karina Grelich - Deszczka 

Inspektor ds. planowania przestrzennego 

Id: 9ED1ACC7-F097-430B-82FB-12F0AD3BAEB6. Projekt Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie

