
UCHWAŁA NR XXXIX/203/21 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 09 września 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 2 
w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), Rada Gminy w Baćkowicach 
uchwala, co następuje:

§1

1. Przystępuje się do zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Baćkowice.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określonego w § 1 oznaczono na mapie, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/203/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 09 września 20121 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baćkowice.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Baćkowice przeprowadził analizę zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Baćkowice przyjętego Uchwałą Nr II/9/2002 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 04.12.2002 
r. wraz ze zmianami.
Analizy te wykazały, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

1.

W granicach obszaru objętego zmianą Nr 6 miejscowego planu obowiązują ustalenia 
uchwały Nr XXIX/130/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. wraz z jego 
zmianami przyjętymi:

1) Uchwałą Nr XIX/124/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Baćkowice (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 2334 z dnia 16 sierpnia 2012 r.);

2) Uchwałą Nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Baćkowice;

3) Uchwałą Nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Baćkowice.

2.

4) Sporządzenie i uchwalenie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baćkowice ma na celu wskazanie zasad zagospodarowania terenu 
zlokalizowanego na nieruchomościach nr ewid. 179/2 i 180 w obrębie geodezyjnym Gołoszyce. 
Celem planu jest wprowadzenie ustaleń w zakresie obsługi komunikacyjnej w postaci drogi 
wewnętrznej obsługującej wyznaczony w obowiązującym planie teren oznaczony symbolem 
ECb - teren infrastruktury technicznej pod budowę biogazowni wytwarzającej biogaz 
w procesie beztlenowej fermentacji.
Planowana droga wewnętrzna będzie posiadać zjazd na drogę publiczną gminną nr ewid. 196/3 
oznaczoną w obowiązującym planie symbolem KDL.

5) Granice opracowania zmiany Nr 6 miejscowego planu sąsiadują z przeznaczoną 
w obowiązującym planie i będącą w trakcie realizacji działalnością związaną 
z funkcjonowaniem biogazowni.

EWODNICZĄI 
Rady Gminy

P]



ANALIZA ZASADNOŚCI
PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA ZMIANY NR 6 MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAĆKOWICE 
ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ 

PLANU Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA GMINY BAĆKOWICE.

Podstawa opracowania:
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami):
„Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 (o przystąpieniu do opracowania planu 
miejscowego), wójt. burmistrz, prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia 
do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. ”

Inicjatorem podjęcia procedury planistycznej w zakresie w/w planu jest inwestor prywatny, który złożył 
wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania planu w obszarze nieruchomości jakie oznaczono na 
załączniku graficznym do uchwały inicjującej przystąpienie do procedury planistycznej.

1. Teren objęty analiza:
Obszar objęty analizą znajduje się obrębie nieruchomości jak wskazano na załączniku (graficznym) Nr 1 
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice i zawiera się na terenach nieruchomości nr ewid. 
179/2 i 180 w obrębie geodezyjnym Gołoszyce w gminie Baćkowice.

2. Analiza dotychczas obowiązujących ustaleń planistycznych:

1) Dla analizowanego obszaru Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Baćkowice został przyjęty uchwałą Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 
r. oraz zmieniony Uchwałą Nr XIX/124/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w 
sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice 
oraz zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 
zmieniony Uchwałą Nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. oraz 
UchwałąNr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice.

Zapisy obowiązującego planu pozostają w sprzeczności z potrzebami inwestycyjnymi jakie wnoszą 
właściciele nieruchomości dz. 178/3 i przedsiębiorca planujący umożliwić obsługę komunikacyjną do 
biogazowni i terenu dz. 178/3.
Obowiązują ponadto w zakresie polityki przestrzennej gminy Baćkowice ustalenia zawarte 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice przyjętego 
UchwałąNr II/9/2002 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 04.12.2002 r. wraz z jego zmianami.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 202Ir. poz. 741 ze zmianami): „W celu oceny aktualności studium i planów 
miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 
zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie 
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.”
Zasadność przystąpienia do przedmiotowego miejscowego planu została wskazana w ocenie aktualności 
studium i planów miejscowych przyjętej UchwałąNr XXII/114/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 
28 czerwca 2016 r. w sprawie „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baćkowice wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”.



3. Cel zmiany planu i opis przewidywanych rozwiązań:

Sporządzenie i uchwalenie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Baćkowice ma na celu wskazanie zasad zagospodarowania terenów i aktualizację ustaleń prawa 
miejscowego w zakresie zmian wynikających z potrzeby obsługi komunikacyjnej biogazowni z dróg 
niższego rzędu niż droga krajowa.

4. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz ze zmiana tego studium:

Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oceniany jest na podstawie 
porównania założeń projektu miejscowego planu z zapisami zawartymi w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice przyjętego Uchwałą 
Nr II/9/2002 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 04.12.2002 r. wraz z jego zmianami.

Ustalenia obowiązującego Studium pozostają w zgodzie z procedowanązmianąNr 6 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice, ponieważ studium dopuszcza realizację dróg 
gminnych i wewnętrznych niepublicznych nawet tych nie ujawnionych na rysunku studium.
Planowana zmiana Nr 6 miejscowego planu nie naruszy zatem ustaleń obowiązującego Studium.

5. Zasadność przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Wprowadzenie w miejscowym planie możliwości obsługi komunikacyjnej biogazowni z drogi gminnej 
poprzez drogę wewnętrzną ograniczy ilość zjazdów z drogi krajowej DK74 i ewentualną ich 
kolizyjność. Wpłynie to bezpośrednie na bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze krajowej.

Wielkość poniesionych przez Gminę nakładów i spodziewanych dochodów Gminy z tytułu podatków 
od nieruchomości, zostanie określona w prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego 
planu. Prognoza ta zostanie sporządzona łącznie z projektem miejscowego planu.

6. Niezbędny zakres prac planistycznych:

Prace planistyczne związane z przygotowaniem projektu planu będą wykonywane zgodnie z przepisami 
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).
Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że przewidywany zakres 
problematyki zmiany planu nie powinien wykroczyć poza określony (jako obowiązujący) w art. 15 ust. 
2 i w miarę potrzeb ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Przewiduje się z uwagi na występowanie w granicach zmiany planu gruntów klas chronionych potrzebę 
wystąpienia do właściwego ministra o zgodę na wyłączenie gruntów rolnych klas chronionych na cele 
nierolnicze i nieleśne.

Aktualizacji wymagają podkłady mapowe - map zasadniczych wymaganych w drodze ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dostępne do zakupienia w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Opatowie.

PRZEWODNICZĄ; 
(Rady Gminy/

Krzysztof Grzy’h
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