
UCHWAŁA NR XXXV/361/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia  22 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 

27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów. 

2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę 

potrzeb ustalenia, o których mowa w art. 15. ust. 3 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie dostosowanym do występujących 

potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXV/361/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

 
 Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 

ze zm.). 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola 

Kopcowa na terenie gminy Masłów dotyczy terenu działki o nr ewid. 159 położonej  

w obrębie Wola Kopcowa. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka znajduje się w części w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w planie MN14, w części w terenach 

rolniczych o symbolu w planie R oraz w części w ternach lasów o symbolu w planie ZL. 

Przedmiotowa zmiana planu miejscowego ma na celu zmianę przeznaczenia terenów 

rolniczych na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie  

z wnioskiem właściciela nieruchomości. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Wójt Gminy Masłów przeprowadził analizę zasadności przystąpienia do sporządzania planu  

i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. Zgodnie z obowiązującym 

Studium, teren objęty zmianą planu znajduje się w części w obszarach rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego oraz w części w obszarach lasów. 

W związku z powyższym, przewidywane rozwiązania zmiany planu są zgodne  

z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Masłów. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 




