UZASADNIENIE
Niniejsze uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy sporządza się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778).
Przedmiotowa uchwała, do której sporządza się niniejsze uzasadnienie, dotyczy zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice szczegółowo określa
rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
Niniejsza uchwała podejmowana jest w ramach procedury planistycznej, która została zainicjowana
uchwałą Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej
w Rzeczycy.
Celem sporządzenia planu jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
rewitalizacji

parku

im. I. Paderewskiego

położonego

w

miejscowości

Rzeczyca,

zmiany

jego

dotychczasowego sposobu użytkowania (wypoczynek krótko pobytowy) poprzez wprowadzenie nowego
programu o zróżnicowanych funkcjach, w tym adaptacji poprzemysłowego budynku dla potrzeb społecznoadministracyjnych, z uwzględnieniem wzmocnienia walorów przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych
parku. Przedmiotowy park stanowi pozostałość po dawnym zespole dworskim należącym do rodu
Szweycerów i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Łódzkiego Konserwatora Zabytków jako „Park
dworski w Rzeczycy”, nr rej. 796 z 1967-12-27. Dla obszaru objętego projektem planu, w chwili obecnej, nie
istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.
Zakres sporządzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczególnionej w art. 15
ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Treść merytoryczna planu umożliwia realizację kierunkowego docelowego zagospodarowania
określonego w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rzeczyca, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 grudnia 2015 r.
i uwzględnia wnioski złożone przez instytucje oraz zamierzenia związane z realizacją projektu rewaloryzacji
parku zabytkowego im. I. Paderewskiego w Rzeczycy.
Należy podkreślić, iż w ww. Zmianie studium uikzp za jeden z głównych celów polityki
przestrzennej uznano „ochronę występujących walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego”. Znalazło
to odzwierciedlenie w odniesieniu do obszaru objętego planem, który w Zmianie studium został wyznaczony
jako teren zieleni z dopuszczalną zabudową usługową. Zapisy planu miejscowego są w pełni zgodne
z ustaleniami Zmiany studium uikzp i umożliwią realizację ww. celu polityki przestrzennej na obszarze
objętym opracowaniem.
Zgodnie z powyższymi ustaleniami dla obszaru objętego planem ustalono dyspozycję funkcjonalnoprzestrzenną i w obrębie parku wyróżniono: strefy funkcjonalne (zieleni, wejściowej i lokalizacji usług),
główne wejścia i powiązanie funkcjonalno-przestrzenne łączące poprzemysłowy budynek adaptowany dla
potrzeb społeczno-administracyjnych z obiektem administracji samorządowej usytuowanym w bezpośrednim

sąsiedztwie oraz ustalono podstawowe elementy kompozycyjne parku: główne projektowane osie
kompozycyjne i widokowe pokrywające się z osiami historycznymi, pozostałe osie kompozycyjne,
podkreślenia i zamknięcia widokowe osi, aleję obwodnicową spinającą poszczególne elementy programowe
parku. W ramach obszaru objętego planem wydzielono: teren zieleni parkowej z towarzyszącym programem
usługowym oznaczony symbolem ZP/U i tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD – fragmenty:
drogi wojewódzkiej nr 726 relacji Rawa Mazowiecka – Opoczno, drogi powiatowej DP4309E relacji Rzeczyca
– Królowa Wola oraz drogi dojazdowej – ul. Parkowa.
Rysunek niniejszego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzony jest w skali 1:1000,
co pozwala na znaczące uszczegółowienie ustaleń.
Ustalenia miejscowego planu uwzględniają wymogi wynikające z art. 1 ust. 2, 3 i 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zasobów kulturowych i środowiskowych określono w §5-§7 tekstu planu.
Szczegółowe analizy dotyczące ochrony środowiska (w tym gospodarowania wodami), elementów
środowiska kulturowego oraz bezpieczeństwa ludności zostały przeprowadzone w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Plan przyjmuje ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych,
oraz mienia między innymi poprzez: wykluczenie stosowania technologii i paliw powodujących emisję
zanieczyszczeń stałych i gazowych powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach
odrębnych, zakaz lokalizacji wolnostojących masztów antenowych, lokalizację sieci infrastruktury technicznej
wszystkich mediów w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację, z zachowaniem wzajemnych
odległości oraz odległości od obiektów budowlanych wynikających z przepisów odrębnych oraz określenie
wymagań dotyczących ochrony akustycznej.
Plan uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni – ze względu na własność komunalną oraz
charakter zagospodarowania (zieleń i usługi publiczne, drogi), dla terenów objętych pracowaniem nie ustala
się stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości służącej pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustalenia planu nie będą wpływać na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Plan zabezpiecza potrzeby interesu publicznego poprzez wyznaczenie terenów: zieleni parkowej
z towarzyszącym programem usługowym oraz terenów dróg publicznych wraz z ustaleniem ich linii
rozgraniczających i klasyfikacji (§13, §15, §17 tekstu planu). Należy podkreślić, iż ustalone w planie linie
rozgraniczające istniejących dróg publicznych wynikają z konieczności ich dostosowania do parametrów
wymaganych przepisami. Podstawę do ustalenia pozostałych linii rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu stanowiły granice własności, jednak z uwagi na nieregularny charakter granicy obszaru,
całkowite dostosowanie przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu do granic własności
nie było możliwe.
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Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
(§14 tekstu planu).
Procedura planistyczna związana ze sporządzeniem planu prowadzona była w sposób jawny
i przejrzysty, z zapewnieniem udziału społeczeństwa

(ogłoszenie,

obwieszczenie,

zawiadomienie

o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz wyłożeniu do publicznego wglądu – w formie tradycyjnej
oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłożenie do publicznego wglądu, umożliwienie
składania wniosków i uwag do planu z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).
Przy ustalaniu przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i korzystania z wyodrębnionych
terenów wzięto pod uwagę interes publiczny i prywatny, co zostało udokumentowane w przebiegu czynności
formalnych związanych ze społecznym udostępnieniem projektu planu.
Ustalenia planu uwzględniają uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Plan
nie wyznacza terenów dla nowej zabudowy.
Funkcjonowanie planowanego zagospodarowania nie wymaga realizacji nowych dróg ani rozwiązań
przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.
• art.15 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Ustalenia niniejszego miejscowego planu są zgodne z analizą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatwierdzoną uchwałą Nr …………… Rady Gminy
Rzeczyca z dnia ……………………..……… r., w której wskazano potrzebę zakończenia będącego w trakcie
procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie
ul. Parkowej w Rzeczycy.
Oceniając wpływ niniejszego planu na finanse publiczne należy stwierdzić, iż sposób realizacji
zapisanych w planie inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich
finansowania określa załącznik nr 3 do uchwały, której dotyczy niniejsze uzasadnienie, a oszacowanie
prognozowanych wydatków i wpływów do budżetu gminy zawiera prognoza skutków finansowych.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzony w trybie
określonym w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co dokumentuje sporządzona
dokumentacja planistyczna.

WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl
3

