
UCHWAŁA NR XXXVII/381/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 października 2021 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi 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 2021 r., poz. 1372 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 Masłów uchwala co 

następuje: 

 

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

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi 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 XXXVII/381/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 października 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 Masłów Drugi 

na terenie gminy Masłów dotyczy działek o nr ewid. 1133 i 1134/2 położonych w obrębie 

Masłów Drugi. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów uchwalonym uchwałą nr 

IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dn. 30 sierpnia 2019 r., przedmiotowe działki znajdują 

się w terenach rolniczych o symbolu w planie R. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia w/w działek z terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, 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. Po dokonaniu badania stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium, stwierdzono, że stoją one  

w sprzeczności z w/w dokumentem. W celu doprowadzenia do zgodności przedmiotowej 

zmiany planu ze Studium, należy również dokonać odpowiedniej zmiany w/w dokumentu. 

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest przystąpienie do sporządzania zmiany nr 1 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie 

gminy Masłów z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogu wynikającego z ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że Rada Gminy uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę po stwierdzeniu 

nienaruszalności ustaleń studium. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

Piotr Zegadło    

 




