
Uchwała Nr XXXVI/281/14  
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 19 lutego 2014r.  

 
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do 
działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek                             
o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78.   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4, 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)  

 
RADA GMINY KŁODAWA  

uchwala co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce w zakresie odnoszącym się do 
działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach 
ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78.  
 
§ 2. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część. 
 
§ 3. Przedmiot i zakres ustaleń planu 
 
1. Przedmiotem opracowania będzie wprowadzenie na tereny objęte planem funkcji zgodnej  
z zapisami studium: tereny dróg, tereny zabudowy produkcyjno – technicznej, baz i składów, 
tereny zieleni urządzonej oraz tereny usług komercyjnych. 

 
2. Zakres ustaleń planu: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną      

i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy    
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,       
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury   
technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 



12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
          
         Andrzej Legan 

 
 
 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Działki proponowane do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego położone są na południe od wsi Wojcieszyce, po prawej i lewej stronie drogi 
powiatowej Wojcieszyce - Gorzów Wlkp. Obecnie wykorzystywane rolniczo, częściowo 
zabudowane obiektami inwentarskimi.  

Ustalenie w planie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoli na 
racjonalne zagospodarowanie wskazanego obszaru z zachowaniem ładu przestrzennego           
i ochrony walorów przyrodniczych. Określenie przeznaczenia terenów pod zabudowę 
produkcyjno – techniczną, bazy i składy stworzy warunki do utworzenia podstrefy 
Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej, natomiast zabudowa usługowa będzie 
stanowiła jej uzupełnienie. 

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że przystąpienie do sporządzenia planu jest 
celowe i zasadne.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analiza 
dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce 
w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 
210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 
212/78 i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium.    
 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz 647 ze zm.) przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt 
wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. 
1. Teren objęty analizą.  
 Obszar proponowany do objęcia planem jest położony w obrębie Wojcieszyce w gminie 
Kłodawa na południe od wsi Wojcieszyce po prawej i lewej stronie drogi powiatowej 
Wojcieszyce – Gorzów Wlkp (ul. Parkowa). 
2. Stan istniejący.  
 Teren po prawej stronie ul. Parkowej obecnie wykorzystywany rolniczo stanowią grunty 
rolne klasy IVa, IVb, V oraz w niewielkiej części klasy IIIb. Częściowo są to również 
nieużytki. Teren ten od północy przylega do obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Teren po lewej stronie ul. Parkowej również wykorzystywany rolniczo jest 
częściowo zabudowany obiektami inwentarskimi. Przeważają tu grunty rolne klasy IV i V, 
rzadziej występuje rola klasy III.  
 Ze względu na występujące grunty rolne klasy III obszar objęty projektem planu będzie 
wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
3. Przewidywane rozwiązania. 
 Określenie w planie przeznaczenia terenów pod zabudowę produkcyjno - techniczną, bazy 
i składy będzie pierwszym krokiem w kierunku utworzenia na terenie gminy podstrefy 
Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Tereny usługowe po drugiej stronie drogi 
powiatowej będą mogły być uzupełnieniem dla zakładów produkcyjnych powstających          
w strefie. Powstanie nowych zakładów pracy pozwoli również na zwiększenie ilości miejsc 
pracy, co nie jest bez znaczenia na terenach wiejskich.   
4. Analiza zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. 
 12 czerwca 2013r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę nr XXIX/228/13 w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa w miejscowości Wojcieszyce i Różanki w zakresie wprowadzenia na teren 
pomiędzy Wojcieszycami a Różankami terenów produkcyjno – technicznych, baz składów 
oraz usług. Pomiędzy zabudową mieszkaniową a produkcyjną został wprowadzony teren 
zieleni urządzonej. Uchwalając powyższą zmianę Rada Gminy przyjęła równocześnie do 
realizacji politykę określoną w studium. Wobec powyższego należy stwierdzić, że 
rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zgodne z ustaleniami 
obowiązującego studium. 
5. Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu.  
 Sporządzenie planu stworzy warunki do utworzenia podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej 
Strefy Ekonomicznej oraz pozwoli na korzystne zagospodarowanie terenu z zachowaniem 
zasad ochrony środowiska, ładu przestrzennego i równowagi rozwoju.  
 Dokonana analiza uwarunkowań stanu istniejącego oraz obowiązujących ustaleń 
planistycznych pozwala stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest celowe            
i zasadne. 
 
 
 



6. Niezbędny zakres prac planistycznych. 
    Zakres merytoryczny  
Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy 
zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

Zakres opracowania  

 wykonanie wszystkich opracowań, których obowiązek wynika z realizacji ustawy        
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów, wymaganych przez jednostki 
uzgadniające, 

Sporządzenie planu, będzie polegało na: 
1) wykonaniu analizy i oceny zgłoszonych wniosków (sporządzenie rejestru  

graficznego), 
2) wykonaniu analizy stanu własności gruntów,  
3) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 

(m.in. zieleń, obszary chronione, gleby mineralne i organiczne, strefy uciążliwości, 
melioracje, ujęcia wody, obszary zagrożenia środowiskowego, itp.), 

4) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska kulturowego 
(m.in. strefy ochrony konserwatorskiej, archeologicznej, krajobrazu, rejestr 
zabytków, wartości ochrony wizualnej, itp.), 

5) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie układu komunikacyjnego (m.in. ocena 
stanu istniejącego, identyfikacja głównych problemów komunikacyjnych, wnioski 
do zmian istniejącego układu komunikacyjnego oraz kierunków rozwoju układu), 

6) wykonaniu analizy rozwoju funkcjonalno–przestrzennego,  
7) dokonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponadlokalnych 

oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno–
przestrzennego gminy, 

8) opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko, 
9) opracowaniu prognozy skutków finansowych, 
10) opracowaniu ekofizjografii, 
11) określeniu stawki procentowej do naliczania opłat za wzrost wartości gruntów, 
12) analizie przeprowadzenia procedury formalno–prawnej (uzgodnienia, opiniowanie, 

wyłożenie z propozycją ich rozpatrzenia zgodnie z ustawą o planowaniu                          
i zagospodarowaniu przestrzennym), 

13) przygotowaniu niezbędnych materiałów oraz zawiadomień i wniosków                    
o uzgodnienie projektu planu, 

14) wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,  
15) udziale w spotkaniach publicznych, 
16) udziale w posiedzeniach i spotkaniach z mieszkańcami oraz Komisjach Rady 

Gminy,  
17) rozpatrzeniu uwag wniesionych po wyłożeniu projektu planu,  
18) wprowadzeniu zmian do projektu planu miejscowego, wynikających z rozpatrzenia 

uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień, 
19) przedstawieniu projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag 
 

7. Materiały geodezyjne do opracowania planu 
 Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania 
urzędowych kopii mapy zasadniczej lub mapy numerycznej. 
 
 
 


