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UCHWAŁA NR XII/108/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WIERCICZÓW na obszarze miasta Pińczowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 ze zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WIERCICZÓW na obszarze miasta Pińczowa, zwanego dalej „planem 
miejscowym”. 

2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie objętych nim terenów pod 
zabudowę mieszkalną, z dopuszczeniem funkcji usługowych i innych rozwiązań 
pomocniczych nieograniczających funkcji mieszkaniowej. 

3. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny, 
stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uzasadnienie
Uchwałami Nr XXXII/227/01 i Nr XXXII/228/01 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 
czerwca 2001 roku uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
WIERCICZÓW 1 i WIERCZÓW 2, o łącznej powierzchni ok. 31,5 ha, z przeznaczeniem 
objętych nimi terenów pod zabudowę jednorodzinną z niezbędnymi usługami 
podstawowymi. Podstawą rozwiązań przestrzennych w tych planach było założenie 
wygospodarowania maksymalnej ilości stosunkowo niewielkich działek budowlanych, 
a także przygotowanie terenów budowlanych poprzez scalenie i podział nieruchomości 
oraz kompleksowe uzbrojenie tych terenów, z możliwością etapowania zarówno tych 
czynności, jak i udostępniania działek do zabudowy. Brak środków budżetowych na 
wykonanie zadań własnych gminy w powyższym zakresie spowodował niewielki stopień 
realizacji powyższych planów i nadal brak jest przesłanek polepszenia tej sytuacji. 
Poprawy upatruje się w zasadniczej zmianie rozwiązań przestrzennych, ukierunkowanych 
na znaczne powiększenie działek budowlanych. W wyniku tego powinno nastąpić 
zmniejszenie sieci ulicznej i związanego z tą siecią pozostałego uzbrojenia terenu, a także 
zlikwidowanie lub istotnie ograniczenie potrzeby scalenia i podziału nieruchomości. 
Powyższe rozwiązania, obok innych skutków pochodnych, powinny w znaczący sposób 
zmniejszyć docelowe koszty przygotowania i udostępnienia terenów budowlanych, 
jakkolwiek może zaistnieć niezbędność wykonania uzbrojenia terenu w niezbędnym 
zakresie od razu na całym obszarze objętym planem, jeżeli podziały nieruchomości na 
działki budowlane będą podejmowane jednocześnie w różnych częściach tego obszaru. 
Powyższe przyczyny oraz znaczne zmiany, jakie przewidywane są w sposobie 
zagospodarowania terenów w stosunku do dotychczasowych planów WIERCICZÓW 1 i 
WIERCICZÓW 2, a także włączenie dodatkowego terenu przeznaczonego dotychczas pod 
uprawy polowe, uzasadniają zarówno przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego WIERCICZÓW, jak i celowość opracowania jednego, 
zamiennego planu, w miejsce dwóch planów dotychczasowych. Przedmiotem tego planu 
jest przeznaczenie objętych nim terenów pod zabudowę jednorodzinną, z dopuszczeniem 
funkcji usługowych i innych rozwiązań pomocniczych nieograniczających funkcji 
mieszkaniowej. Z wykonanej analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia takiego 
planu wynika, że jego rozwiązania będą zgodne z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów dla obszaru 
miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów, pod 
warunkiem dokonania wyprzedzającej uchwalenie planu kolejnej zmiany w tym studium, 
obejmującej zmianę przeznaczenia wyżej wspomnianego terenu upraw polowych na cele 
odpowiadające przedmiotowi planu. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/108/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Załącznik graficzny

Zalacznik1.pdf
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Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 31 2011 roku
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