
UCHWAŁA NR XXV/140/20 
RADY GMINY NOWOSOLNA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części 

obszaru obrębu Lipiny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  W uchwale Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny, zmienionej uchwałą Nr XXII/133/16 Rady Gminy Nowosolna 
z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 
2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny oraz zmienionej uchwałą 
Nr XLII/256/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny, zmianie ulega załącznik 
graficzny, przedstawiający granice obszaru objętego opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna. 

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający nowe granice obszaru 
objętego opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny. 

3. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały przestaje obowiązywać załącznik graficzny do uchwały 
Nr XLII/256/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 roku. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku zmienionej 
uchwałą Nr XXII/133/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 roku oraz zmienionej uchwałą Nr 
XLII/256/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 roku, pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna 
 
 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska 
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Uzasadnienie

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, należy do zadań
własnych gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do treści art. 9 ww. ustawy
nie jest aktem prawa miejscowego o mocy powszechnie obowiązującej, jednak stanowi podstawowy dokument,
dzięki któremu jednostki samorządu terytorialnego określają politykę przestrzenną. Zgodnie z dyspozycją
ustawową dokument studium określa główne kierunki polityki przestrzennej, w tym m. in. strukturę
funkcjonalno-przestrzenną gminy. Studium stanowi podstawę realizacji zamierzeń inwestycyjnych i wskazuje
możliwości inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów. Wytyczne zawarte w tym dokumencie tworzą
podstawę realizacji polityki przestrzennej przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W myśl art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub
planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny przystąpiono na podstawie uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku. Obszarem opracowania został objęty teren obrębu geodezyjnego Lipiny
z pominięciem obszaru Lasu Wiączyńskiego. Dnia 25 maja 2016 roku Rada Gminy Nowosolna podjęła
uchwałę Nr XXII/133/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca
2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny, a następnie w dniu
29 listopada 2017 roku Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę Nr XLII/256/17 w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny.

Teren objęty zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny obejmuje obszar o powierzchni około 53 ha. Granica
opracowania została wyznaczona wzdłuż drogi krajowej nr 72 na północy, wschodnia granica przebiega wzdłuż
drogi gminnej relacji Moskwa - Lipiny - Ksawerów z włączeniem działek nr 171/8, 171/7 oraz fragmentu
działki nr 171/6, południowa granica została wyznaczona wzdłuż drogi gminnej w Ksawerowie, natomiast
zachodnia granica wzdłuż drogi gminnej między Lipinami a Lasem Wiączyńskim. Obszar ten położony jest
poza granicami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Na terenie obszaru objętego zmianą studium obowiązują ustalenia „Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna", przyjętego przez Radę Gminy Nowosolna
uchwałą Nr XXXVII/224/13 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Zgodnie z obowiązującym Studium obszar
proponowany do zmiany to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową a także
pod tereny rolne.

Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny podyktowane jest przede wszystkim realizacją wniosków
dotyczących zmiany w dokumentach planistycznych oraz koniecznością wprowadzenia do jego treści zmian
i aktualizacji wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców i właścicieli gruntów, a także potrzeb
inwestycyjnych gminy. Celem opracowania zmiany Studium jest umożliwienie wprowadzenia terenów
zabudowy składowo-magzynowej na gruntach stanowiących obecnie tereny rolne. Wprowadzenie zabudowy
o funkcji składowo-magzynowej na obszarze objętym zmianą studium pozwoli gminie na uzyskanie
w przyszłości dodatkowych dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych.

Skutki ekonomiczne związane z przystąpieniem do opracowania zmiany Studium są to koszty związane
z przygotowaniem materiałów geodezyjnych i sporządzeniem zmiany studium, które obciążą budżet gminy.
Przedmiotowa uchwała nie wywołuje innych skutków finansowych.

Mając na uwadze aktualne potrzeby mieszkańców oraz rzeczywiste potrzeby Gminy Nowosolna, a także
poprawę zasad kształtowania polityki przestrzennej ocenia się, że właściwym jest przystąpienie do zmiany
studium dla obszaru wskazanego w załączniku do uchwały.
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