
 
 
 

UCHWAŁA NR XXX/232//17 
Rady Gminy Santok 

z dnia 29 marca 2017r. 
 
 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok  
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Rada 
Gminy Santok uchwala, co następuje: 
 
 

§1.  

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. 

 

§2.  

Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały przedstawione na załączniku 
graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.  
 
 

§3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

                    PRZEWODNICZĄCY 
                            Rady Gminy  

 
                      Damian Kochmański                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXX/232/17 
Rady Gminy Santok 
z dnia 29.03.2017r. 

 
Przedmiotowy obszar obejmuje część działki na 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok 

o powierzchni ok. 0,37 ha, gdzie występują grunty rolne RIIIb. Celem sporządzenia planu 
miejscowego jest zapewnienie ciągłości połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką 
nr 158, a drogą gminną na działce nr 4, obręb Wawrów. Ułatwi to dojazd do terenów 
położonych na północ, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Przyjęty przez Radę Gminy Santok uchwałą Nr XXX/236/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy 
miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok nie zapewnił ciągłości połączenia 
drogowego. Nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
w końcowej fazie sporządzania ww. projektu planu miejscowego, wprowadziła konieczność 
uzyskania zgody ministra ds. rolnictwa na zmianę przeznaczenia każdego metra gruntów 
rolnych klas I-III bez zachowania jakichkolwiek przepisów przejściowych. Uniemożliwiła 
przez to uchwalenie projektu planu miejscowego w kształcie, który przewidywał lokalizację 
drogi wewnętrznej na wnioskowanym obszarze. 

Konieczność sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego wynika z art. 7 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze 
zm.). Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klasy RIIIb wymaga uzyskania zgody na 
przeznaczenie na cele nierolnicze, o którą można wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi jedynie w trybie prac nad planem miejscowym. 

 Ustalenia planu miejscowego określą przeznaczenie pod drogę wewnętrzną jako 
kontynuację już wydzielonych dróg wewnętrznych w granicach przyległych działek 
11/9 i 11/14. Takie rozwiązanie uznaje się za najbardziej racjonalne z punktu kształtowania 
układu komunikacyjnego oraz ochrony gruntów rolnych. Nie spowoduje to konieczności 
odpłatnego przejęcia przyszłej drogi przez gminę Santok. Pozostała część zostanie 
przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania terenów sąsiednich. W toku prac 
planistycznych zainteresowani będą mieli możliwość zgłoszenia wniosków na etapie 
przedprojektowym oraz wypowiedzenia się na temat rozwiązań zaproponowanych 
w projekcie planu miejscowego, zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze 
zm.). 

Zgodnie z oznaczeniem na rysunku aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok przyjętego uchwałą Nr 
XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005r. Rady Gminy Santok  w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, wnioskowany 
obszar znajduje się w zasięgu strefy zabudowy mieszkaniowej mieszanej i zabudowy 
usługowej, a planowane przeznaczenie nie stoi w sprzeczności z kierunkami określonymi w 
studium. 

                    PRZEWODNICZĄCY 
                            Rady Gminy  

 
                      Damian Kochmański                        


