UCHWALA NR XIII/71/12
RADY GMINY BUDZISZEWICE

zdnia27kwietnia2012r.
w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budziszewice dotyczacego fragmentu
wsi Budziszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r. o samorzajdzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
z2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Mr 23, poz.220, Mr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z2005r. Nr
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz.340 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 iNr 11157,
poz.124, z 2 0 1 0 N r 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz. 230, z 2 0 1 1 r, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art.20, ust.l, art.27, art.29 ust.l ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41
iNr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i N r 130, poz.1087, z2006 r. Nr 45, poz.319 i N r 225, poz.1635,
z2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237 i N r 220, poz. 1413, z2010 r. Nr 24,
poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 149, poz.596, Nr 155, poz.1043 i N r 130, poz. 871,
z2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.901 ) stwierdzajaj:, iz nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy Budziszewice uchwala, co nast^puje:
Rozdzial 1.
Przepisy ogolne
§ 1. Uchwala si? miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Budziszewice dla fragmentu wsi
Budziszewice.
§ 2. Zalajsznikami do niniejszej uchwaly sa.:
1) cze^sc graficzna planu (rysunek planu w skali 1:1000 ), stanowiajca zala^cznik nr l,obejmuja.cy :
a) granice obszaru obj^tego planem,
b) linie rozgraniczaja^ce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
c) literowe oznaczenia dotyczajce przeznaczenia terenow,
d) przebieg linii rozgraniczajajcych tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania
i ich zwymiarowanie,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) rozstrzygni^cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowia.ce zala^cznik nr 2;
3) rozstrzygnie;cie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezy do zadan wlasnych gminy, stanowia^ce zai^cznik nr 3.
§ 3. Ilekroc w planie jest mowa o:
1) obszarze planu - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci polozone w granicach niniejszego planu;
2) terenie - nalezy przez to rozurniec nieruchomosci lub ich fragmenty, wydzielone liniami rozgraniczajajcymi
i oznaczone symbolem cyfrowo-literowym;
3) linii rozgraniczaja^cej - nalezy przez to rozurniec oznaczona_ na rysunku planu pogrubiona, linie; ci^gla^
rozgraniczajqca^tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
4) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumiec zespol dziatah mozliwych do realizacji w danym terenie,
oznaczonym symbolem literowym;
5) dopuszczeniu - nalezy przez to rozumiec uprawnienia do realizacji obiektow budowlanych lub form
zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, ktore wykraczajq. poza
ustalone w definicji przeznaczenie terenu okreslone niniejsza^uchwalaj
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6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec lini?, w ktorej moze bye umieszczona sciana
budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem planu
elementow zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementow architektonicznych takich jak: balkon,
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detail
wystroju architektonicznego chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektromagnetycznej;
7) stanie istnieja_cym zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiec stan zagospodarowania oraz stan granic
prawnych terenu na dzien uchwalenia niniejszego planu;
8) wskazniku zabudowy dziatki — nalezy przez to rozumiec liczb? uzyskana^ z podzielenia powierzchni
zabudowanej pod wszystkimi budynkami natej dziaice przez powierzchni? dzialki budowlanej;
9) intensywnosc zabudowy - nalezy przez to rozumiec liczb? niemianowana^ uzyskanq. z podzielenia powierzchni
calkowitej budynkow natej dzialce przez powierzchni? dzialki budowlanej;
10) wysokosci budynkow okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiec wysokosc liczon^od poziomu terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub jego cz?sci do najwyzej polozonego punktu przekrycia;
11) zachowanie budynkow - nalezy przez to rozumiec dopuszczalnosc wykonywania na istniejacych budynkach
przebudowy i remontow, w tym termomodernizacji, dobudowy wiatrolapow, urzajdzen dla niepelnosprawnych,
szybow dzwigowych itp. bez mozliwosci odbudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu budowlanego;
12) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec wskaznik ustalony niniejszym planem dla
dzialki budowlanej ( wyrazony w procentach ), a powstaly z podzielenia terenu z nawierzchnia^ ziemnq.
urza^dzona^ w sposob zapewniaja^cy naturalna^ wegetacj? wraz z woda^ povvierzchniowa^ na tym terenie, przez
powierzchni? catej dzialki budowlanej;
13) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem ,,MN" - nalezy rozumiec dziatania
ograniczone do utrzymania istniejacych oraz budowy nowych budynkow jednorodzinnych z niezb^dnymi do
ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garazami, atakze dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi, infrastruktura. techniczna^ i zielenia.;
14) terenie drog publicznych, oznaczonym symbolem ,,KD" - nalezy przez to rozumiec teren przeznaczony do
zachowania istniejacych i realizacji projektowanych drog, o szerokosci okreslonej liniami rozgraniczaja^cymi,
w tym klasy: dojazdowe - o symbolu ,,KD(D)".
Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania
przestrzeni publicznych, zasady lymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzylkowania terenu
§ 4. Wymiary linii rozgraniczaja^cych tereny o roznyrn przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania
nalezy odnosic do trwaJych naniesien lub elementow b?dq.cych tresciq. mapy zasadniczej.
§ 5. 1. Usytuowanie budynkow wzgledem drog obowia.zuje wedlug nieprzekraczalnej linii zabudowy.
2. Istniejajse budynki nie spelniajaxe wymogow ustalen planu w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
moga^ bye przebudowywane, rozbudowywane, nadbudowywane do pararnetrow okreslonych planem pod
warunkiem, ze rozbudowa nie zmniejszy odleglosci budynku od linii rozgraniczaja^cej dziaik? zdroga^ jezeli
ustalenia dla poszczegolnych terenow nie stanowia^inaczej.
§ 6. Przy rozbudowie istniejacych budynkow, ktorych \vysokosc nie spelnia ustalen okreslonych w przepisach
rozdzialu 7, dopuszcza si? zachowanie dotychczasowych parametrow wysokosciowych tego budynku.
§ 7. Przy rozbudowie istniejacych budynkow, ktorych geometria dachow nie spelnia ustalen okreslonych
w przepisach rozdziahi 7, dopuszcza si? zachowanie dotychczasowej geometrii dachow.
§ 8. W terenach zabudowy mieszkaniowej, na dzialce o numerze ewidencyjnym 550/13, dopuszcza si?
sytuowanie budynkow bezposrednio w granicy dzialki, przy zachowaniu przepisow odr?bnych i pozostatych
ustalen planu.
§ 9. Na terenach przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniowa_ jednorodzinna, obowiazuje zakaz lokalizacji
w obr?bie jednej dziatki wi?cej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
§ 10. Od strony drog ustala si? zakaz realizacji ogrodzeh:
1) petnych, o wypelnieniu powyzej 80 % powierzchni prz?sta;
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2) z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych, pemych metalowych i z pfyt blaszanych;
3) o wysokosci powyzej 1,8 m.
2. Istniejajse ogrodzenia moga^ bye uzytkowane w sposob dotychczasowy z prawem do ich zachowania, bez
prawa do modernizacji, przebudowy i odbudowy.
§ 11. 1. Utrzymanie istnieja^cych lub budowa nowych obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 7,5 m
od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napi?cia oraz stacji transformatorowych ze sredniego
na niskie napi?cie wymaga zbadania oddzialywania na zabudow? mieszkaniowq, zachowania warunkow
bezpieczenstwa prawidlowej eksploatacji tych linii i stacji ustalonych przepisami odr?bnymi i PoIsk^Norma^.
2. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej linii zabudowy od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej
przestaje obowiazywac z chwilajikwidacji tej linii, ba_dzjej skablowania.
§ 12. Na calym obszarze planu ogranicza si? wielkosc tablic i urzqdzen reklamowych instalowanych na
dzialkach, budynkach i ogrodzeniach do maksymalnej powierzchni - 2 m2.
§ 13. Nie ustala si? warunkow i wymagan wynikaja.cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.
Rozdzial 3.
Sposoby zagospodarowania terenow i obiektow podlegajqcych ochronie, ustalonych na podstawie odrejbnych
przepisow, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi iosuwania sie^ mas
ziemnych.Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i bobr kultury wspolczesnej
§ 14. Ze wzglejdu na istnieja^ce uwarunkowania nie okresla si§ granic i sposobow zagospodarowania terenow
i obiektow podlegajajiych ochronie lub narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, okreslonych na podstawie
przepisow szczegolnych.
§ 15. Wprowadza sie; zakaz przekraczania standardow jakosci srodowiska poza teren, do ktorego prowadzaj:y
instalacj? ma tytut prawny.
§ 16. Ustala si? zasad? wyprzedzaja.cej lub rownoczesnej realizacji urzajdzeii infrastruktury technicznej,
zapewniaja^cej ochron? srodowiska przed zanieczyszczeniem.
§ 17. Teren pod wzgl^dem akustycznym zostat zaliczony, na podstawie przepisow prawa ochrony srodowiska,
do terenow przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniowa^.
§ 18. Niniejszym planem nie ustala si? zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury
wspolczesnej.
Rozdzial 4.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci
§ 19. 1. Przy podziale nieruchomosci wymagane jest zachowanie wartosci uzytkowych wszystkich fragmentow
wydzielonych terenow.
2. Podzia} nieruchomosci wyrnaga zapewnienia dojazdu z drogi publicznej do kazdej z wydzielonych cze_sci.
3. Fragment dzialki wydzielony pod dojazd winien posiadac szerokosc zapewniaja^ca^ obslug? komunikacyjna^
wszystkich fragmentow terenu oraz rnozliwosc wprowadzenia uzbrojenia niezb?dnego do realizacji okreslonego
planem przeznaczenia.
4. Fragment dzialki wydzielony pod dojazd winien posiadac szerokosc minimum 5m, gdy do dzialek
przewiduje si? doprowadzenie wyla^cznie sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje si? dodatkowe
uzbrojenie - szerokosc dojazdu powinna bye powi?kszona proporcjonalnie do potrzeb wynikaja^cych z przepisow
odr?bnych, norm, warunkow realizacji sieci technicznych.
5. Wydzielenie dzialki pod dojazd wymaga zachowania trqjkajtnego poszerzenia pasa drogowego w obre_bie
skrzyzowania z droga^ publiczna^ o dlugosci bokow — minimum 5 m - rownolegrych do osi drogi; warunek ten nie
dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgl?dami technicznymi lub ochronydrzewostanu.
§ 20. Wielkosc i ksztalt wydzielanych dzialek
z przeznaczeniem i przepisami odr?bnymi.

winny

umozliwiac

funkcjonowanie

terenu

zgodnie

§ 21. 1. Dzielona i wydzielana pod zabudow? jednorodzinna^dzialka winna spelniac nast?puja^ce parametry:
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1) minimalna szerokosc dzialki pod zabudow? w linii rozgraniczaja_cej drogi 25 m;
2) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m2;
3) kaj nachylenia granicy dzialki vv stosunku do pasa drogowego na\viqzuja.cy do istniejqcych granic.
2. Dziatki gruntow nie speiniajqce warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, rnoga^ bye wydzielane wyia^cznie
w celu powi?kszenia sa^siedniej nieruchornosci lub regulacji granic miedzy sa^siadujq.cymi nieruchomosciami
i poszerzenia drogi.
3. Dopuszcza si? dziaiki budowlane mniejsze niz okreslone w ust. 1, o ile wydzielone zostaiy do dnia
uchwalenia planu.
§ 22. Nie okresla si? terenow do obj?cia scaleniem i podzialem niemchomosci.
Rozdzial 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji
§ 23. Obslug? komunikacyjna. terenow zapewniajaj
1) drogi publiczne wyznaczone niniejszym planem;
2) drogi publiczne nie obj?te planem, a przylegajqce do wyznaczonych terenow.
§ 24. Dojscia lub dojazdy wydzielane w obrebie poszczegolnych terenow nie sa_. w rozumieniu niniejszego
planu, drogami ( ulicami) publicznyrni.
§ 25. Ustala si? prawo realizacji sciezek rovverowych i pieszo-rowerowycli, wedhig zapotrzebowania, w ramach
pasow drogowych drog ( ulic ) lub jako elementow zagospodarovvania wyodrebnionych w poszczegolnych terenach
przeznaczonych pod zabudow?.
§ 26. Realizacja na dzialce lokalu uzytkowego vv budynku mieszkalnyrn jednorodzinnym wymaga budowy
parkingu wewn?trznego lub zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsluguja^cej.
§ 27. Ustala si? obowia^zek realizacji miejsc postojowych dla sarnochodow w ilosci minimum:
1) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego - jedno rniejsce postojowe najeden budynek mieszkalny;
2) w przypadku realizacji using, liczqc Iqcznie:
a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca pracy,
b) jedno stanowisko na dostaw? towaru,
c) jedno stanowisko na kazde 30 m2 powierzchni uzytkowej usiug.
Rozdzial 6.
/asady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej
§ 28. 1. Ustala si?, w zaleznosd od potrzeb, wyposazenie terenu w sieci i urza.dzenia
technicznej:

infrastruktury

1) zaopatrzenia w wod?;
2) gromadzenia, odprowadzania sciekow i wod opadowych;
3) elektroenergetyczne;
4) gazowe;
5) telekomunikacyjne
przy zachowaniu pozostalych ustalen planu i przepisow odr?bnych.
2. Dopuszcza si? wyposazenie terenow w inne urzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem
zachowania pozostalych ustalen planu oraz interesow osob trzecich.
3. Dopuszcza si? mozliwosc realizacji sieci infrastruktury technicznej ( wtym przepompowni sciekow )
w pasach drogowych, w pasach terenu mi?dz.y linia. rozgraniczaja,ca, drogi a linia^ zabudowy, przy zachowaniu
przepisow odr?bnych.
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4. Sytuowanie urzajdzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym i przydrogowym uzgodnic z zarzajdca^
drogi.
§ 29. 1. Ustala si? warunki obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wod? - w oparciu o wodociqg gminny wyposazony w hydrant dla celow przeciwpozarowych
lub uj?c wlasnych z zachowaniem przepisow odr?bnych;
2) odprowadzanie czystych wod opadowych z wykorzystaniem retencji terenowej do wod powierzchniowych
bajdz ziemi bez oczyszczania, zgodnie z przepisami odr?bnymi;
3) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenow okreslonych w przepisach szczegolnych jako
zanieczyszczone i nie zaopatrzone w kanalizacj? deszczowq, do wod powierzchniowych lub zierni, po uprzednim
oczyszczeniu w stopniu i zakresie okreslonym w przepisach odr?bnych;
4)odprowadzanie sciekow bytowych do zbiornikow bezodplywowych zgodnie z przepisami odr?bnymi; wywoz
do oczyszczalni sciekow z zachowaniem przepisow odrebnych; docelowo do sieci kanalizacyjnej, zjednoczesnq_
likwidacja^szczelnych zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle;
5) usuwanie odpadow poprzez segregacj? i wywoz na urzajizone skladowisko odpadow, zgodnie z przepisami
odr?bnymi;
6) zaopatrzenie w energi§ elektryczna^w oparciu o:
- istnieja^ce i projektowane, wedlug zapotrzebowania, stacje transformatorowe,
- istnieja^ce i projektowane linie elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiejcia,
- projektowane niekonwencjonalne zrodla energii ( zakaz lokalizacji wiatrakow );
7) zaopatrzenie w ciepk) - indywidualnie, docelowo z preferencja^ dla nieweglowych czynnikow ciepla, w tym
niekonwencjonalne zrodla ciepla.
2. Dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nalezy wydzielic dzialki o wymiarach minimum 3 m x
2 m z dojazdem do drogi publicznej.
3. W przypadku wystapienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenow z istnieja^cyrni liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi 15 kV dopuszcza si? przebudowe tych linii, ich skanalizowanie
z zachowaniem przepisow odr^bnych.
Rozdziat 7.
Przeznaczenie terenu, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 30. 1. W obr?bie ewidencyjnym — Budziszewice, wyznacza si? tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych
zasadach zagospodarowania, okreslone na rysunku planu liniami rozgraniczaja^cymi oraz symbolem cyfrowym
i literowym.
2. Ustala si? nast?pujajse przeznaczenie i szczegolowe warunki zagospodarowania dla terenow oznaczonych
symbolem 6 MM, 7 MN, 8 MN, 9 MN:
1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoja^ca,
b) wysokosc budynkow mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,
c) maksymalna wysokosc budynkow mieszkalnych liczona od poziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu do 8,5 m,
d) poziom parteru wyniesiony rnaksymalnie nad poziorn terenu rodzimego do 0,7 rn,
e) stosowanie dachow dwu- lub wielospadowych,
f) maksymalne nachylenie polaci dachowych dwuspadowych — od 30° do 40°,
g) dopuszcza si? realizacj? dachow rnansardowych bez ograniczeii dla kajta nachylenia polaci.
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h) przy realizacji dachow na budynkach rnieszkalnych blizniaczych ( usytuowanych bezposrednio w granicy
z dziaika_ sajsiednia^ ) wymagane jest zachowanie na obydwu dachach tego samego kate nachylenia polaci
dachowych oraz kierunku glownej kalenicy,
i) uslugi wbudowane w budynki mieszkalne moga^ stanowic do 25 % powierzchni caikowitej budynku
mieszkalnego,
j) maksymalna wysokosc pozostalych budynkow do 5 in,
k) dachy na budynkach niemieszkalnych o nachyleniu potaci - rnaksymalnie do 40°,
1) udzial powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 60% powierzchni dziatki,
i) maksymalny wskaznik zabudowy - 0,4,
m) minimalna intensywnosc zabudowy - 0,05,
n) maksymalna intensywnosc zabudowy - 0,8,
0) nieprzekraczalne linie zabudowy - 5 m od linii rozgraniczaja^cych drog z wytqczeniem odlegtosci od drogi
oznaczonej symbolem 5 KD(D) w ramach dzialki nr 550/13, dla ktorej nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi
4 m,
p) odlegtosci obiektovv budowlanych od sieci i urzajclzen infrastruktury technicznej zgodne z przepisami
odr?bnymi,
r) obiekty budowlane oraz pokrycia dachow w kolorystyce pastelowej.
3. Ustala si? naste_puJ3ce przeznaczenie i szczegolowe warunki zagospodarowania dla terenow oznaczonych
symbolem 1 KD(D), 2 KD(D), 3 KD(D), 4 KD(D), 5 KD(D):
1) przeznaczenie — drogi publiczne;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) ulica klasy ,,dojazdowa",
b) szerokosc w liniach rozgraniczaja.cych - wg stanu istnieja^cego.
Rozdzial 8.
Postanowienia koricowe
§31. Planem miejscowym ustala sitj stawktj procentowa^ sluzajca^ naliczaniu oplaty ztytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci dla terenow MN w wysokosci 10 % zas dla terenow KD - 0 %.
§ 32. 1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urztjdowym Wojewodztwa Lodzkiego.
2. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Budziszewice
Pijnr JagieHo

Zat^cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XIII/71/12
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznikl.JPG
Id: YZGOB-NPUVM-GDSCY-RIJ!//-EJVI'N. 1'odpisany
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Zalajcznik Mr 2 do Uchwaly Nr X1I1/71/12
Rady Gminy Budziszewice
z d n i a 2 7 kwietnia2012 r.
Rozstrzygni^cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

W trakcie wylozenia do publicznego wglajdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Budziszewice, dotycza.cej fragmentu miejscowosci Budziszewice i w ciqgu 21 dni od dnia zakonczenia
wylozenia projektu planu oraz prognozy oddziatywania na srodowisko, nie wplynejy zadne uwagi.

Id: YZGOB-NPUVM-GDSCY-RLHZZ-liJVPN. Podpisany
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr XI1I/71/12
Rady Gminy Budziszcwice
z diiia 27 kwietnia 2012 r.
Rozstrzygni^cie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastrukturv technicznej, ktore nalez;j do zadari whisnych gminy.

Na terenie be_daj:ym przedrniotem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budziszewice
w miejscowosci Budziszewice wyst^puja^ inwestycje z zakresu inl'rastruktury technicznej, ktora zgodnie
z przepisami o finansach publicznych naleza^ do zadan wlasnych grniny. W ramach zadan wlasnych Gminy
realizowana be/dzie kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia, sciekow.

Id: YZGOB-NPUVM-GDSCY-RLIIZZ-EJVPN. Podpisany
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Uzasadnienie
do uchwaty w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budziszewice
dotycza^cego
fragmentu
wsi
Budziszewice.
W dniu 12 maja 2011 r. Rada Gminy Budziszewice podjeta uchwale Nr VI/24/11 o przystqpieniu do sporza_dzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
W studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy przyj^tym Uchwalq. Nr
XIX/77/2000 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 wrzesnia 2000 r. wnioskowane tereny potozone sa^ w terenach
rozwojowych z M.P.Z.P ( miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ), w obszarach stosowania systemow
grupowych
oczyszczalni
sciekow.
Projekt planu uzyskal stosowne uzgodnienia i opinie wymagane ustawa. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
i innymi
ustawami.
W trakcie wytozenia do publicznego wglqdu i w cia,gu 21 dni od dnia zakoriczenia wylozenia projektu planu oraz
prognozy
oddzialywania
na
srodowisko.
nie
\vplyntjly
zadne
uwagi.
W zwiazku z powyzszym przedtozono projektu planu na sesjv' Rady Gminy, celem uchwalenia.

Id: YZGOB-NPUVM-GDSCY-RLHZZ-EJVPN. Podpisany
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