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UCHWAŁA NR XX/183/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pińczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 4 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późń. zm.), uchwala się, co nastepuje : 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Pińczowa, uchwalonego uchwałą Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2010 r. Nr 72 poz. 527 zwanym dalej „ planem 
miejscowym”. 

2. Zmiana Nr 2 w planie miejscowym polegać będzie na zmianie ustaleń tekstowych planu, a mianowicie : 

a) dopuszczeniu zespolonych garaży na samochody osobowe oraz obiektów drobnej aktywności gospodarczej na 
terenie oznaczonym symbolem BUA 2, 

b) zmianach dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c) zmianie ustaleń odnośnie wyznaczenia miejsc parkingowych i postojowych, 

d) umożliwieniu dostosowania do uzasadnionych przepisami rozmiarów ograniczeń dla zabudowy ze względu na 
bliskość i oddziaływanie linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 KV, 

e) wyeliminowaniu niejednoznaczności z przyjętych w planie miejscowym określeń dla poszczególnych rodzajów 
linii zabudowy, 

f) dostosowaniu do obowiązujących przepisów ograniczeń dla zabudowy w sąsiedztwie terenów cmentarzy, 

g) określeniu ustaleń dla nośników reklamowych, 

h) wprowadzeniu innych ustaleń wynikających z wniosków, opinii i uzgodnień właściwych organów. 

3. Rysunek planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały, nie ulega zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 536, z dnia 25 lutego 2010 r., uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, zwany dalej „planem miejscowym”. Pomimo 
stosunkowo krótkiego czasu, jaki upłynął od wejścia w życie tego planu z dniem 26 marca 2010 r., jego 
stosowanie wykazało, że część zawartych w nim ustaleń tekstowych powoduje utrudnienia realizacyjne. Mają 
one zróżnicowany charakter i są dostrzegalne zwłaszcza w konfrontacji z istniejącym już zagospodarowaniem, 
do którego nie zawsze są odpowiednio dostosowane. Ocena ta nie dotyczy przeważającej części planu 
miejscowego, w tym całego rysunku planu i znacznego zakresu ustaleń tekstowych, wykazujących zakładaną 
przydatność. Jednakże zahamowania i perturbacje powodowane pojawiającymi się utrudnieniami wskazują 
zarówno na potrzebę wprowadzenia zmian do części ustaleń tekstowych tego planu, jak i na ich pilność, 
podyktowaną potrzebami bieżącej polityki przestrzennej na obszarze miasta Pińczowa. W wyniku 
dotychczasowej praktyki realizacyjnej został określony niezbędny zakres zmian tekstowych planu 
uwzględniony w podejmowanej uchwale, przy czym krótki okres tej praktyki nie wyklucza możliwości zmian 
uzupełniających, których potrzeba może się ujawnić w wyniku dalszego stosowania planu. Biorąc jednak pod 
uwagę znaczne rozciągnięcie w czasie ujawniania takich przypadków, zwłoka w podjęciu działań mających na 
celu wyeliminowanie już rozpoznanych utrudnień byłaby nieracjonalna. Przedłużałaby bowiem okres 
zmniejszonej przydatności planu miejscowego ze szkodą dla bieżącej działalności. Te okoliczności powodują, 
że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego nie ogranicza zakresu tej 
zmiany do dotychczas określonych potrzeb, lecz zawiera zapis pozwalający na wprowadzenie do niego innych 
ustaleń wynikających z wniosków i uwag oraz z opinii i uzgodnień właściwych organów, jakie wpłyną w toku 
sporządzania zmiany. Wykorzystana będzie w tym celu wynikająca z przepisów długotrwałość procedury 
sporządzania zmiany planu, w czasie której dotychczasowy plan miejscowy będzie nadal stosowany, co 
umożliwiać będzie gromadzenie kolejnych doświadczeń. W konsekwencji takiego założenia, ograniczeniem 
pełnego zakresu zmiany planu miejscowego jest nienaruszalność rysunku tego planu oraz wymagana przy jej 
uchwaleniu zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pińczów w części dotyczącej miasta Pińczowa. Przy czym z dokonanej analizy wynika, że zgodność taka 
zostanie zachowana. W świetle powyższych okoliczności i przyjętych założeń przystąpienie do sporządzenia 
zmiany Nr 2 planu miejscowego jest w pełni uzasadnione. 


