
UCHWAŁA NR XLV/421/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pińczów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 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 zmiany Nr 1 w miejscowym planie zago-spodarowania przestrzennego 

miasta Pińczów, zwanego dalej „planem miejscowym”, uchwalonego uchwałą Nr XL/372/09 Rady Miejskiej 

w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pińczów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 

2010 roku, Nr 72 poz. 536. 

2. Przedmiotem zmiany Nr 1 jest ustalenie zawarte w § 31 pkt. 1 planu miejscowego dla terenu oznaczonego 

symbolem APA1, w części dotyczącej zakresu drobnej aktywności gospodarczej na tym terenie, w tym odstąpienie od

możliwości wyposażenia w piec krematoryjny lokalizowanej przy domu pogrzebowym chłodni na zwłoki ludzkie.  

§ 2. Położenie na obszarze miasta Pińczowa oraz granice terenu objętego zmianą Nr 1 planu miejscowego 

przedstawiają załączniki graficzne A i B, stanowiące integralne części niniejszej uchwały.  

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów. W dniu 29 marca 2010 roku weszła w życie 

uchwała Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, zwanego dalej „planem miejscowym”, 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72 z dnia 25 lutego 2010 roku, poz. 536. 

W § 31 pkt 1 tej uchwały, zawierającej treść planu miejscowego, zostało zawarte ustalenie, że dla terenu oznaczonego 

w rysunku planu symbolem APA1 ustala się, jako przeznaczenie podstawowe, tereny drobnej aktywności 

gospodarczej, możliwość lokalizacji domu pogrzebowego z kaplicą przedpogrzebową, chłodni na zwłoki ludzkie 

z piecem krematoryjnym pod warunkiem zastosowania wymaganych rozwiązań technicznych i zgodnych z przepisami 

szczególnymi. Możliwość realizacji pieca krematoryjnego na przedmiotowym terenie spotkała się z niezadowoleniem 

części mieszkańców miasta Pińczowa, przejawiającym się w zawiązaniu komitetu protestacyjnego i złożeniu na ręce 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów około 500 protestów indywidualnych i grupowych. Wprawdzie nie wszystkie 

argumenty zawarte w protestach, a w szczególności dotyczące emisji do atmosfery szkodliwych substancji, mają 

racjonalne uzasadnienie w świetle miarodajnych opracowań poprzedzających zarówno ustalenia planu miejscowego, 

jak i konkretny zamiar budowy pieca krematoryjnego, to jednak same protesty i ich rozmiar są sygnałem możliwości 

zaistnienia konfliktu społecznego w razie realizacji omawianego ustalenia planu miejscowego. Jest to zatem 

podstawowy powód podjęcia uzasadnianej uchwały. Ograniczenie drobnej aktywności gospodarczej po odstąpieniu 

od możliwości budowy pieca krematoryjnego na terenie APA1 może spowodować potrzebę poszerzenia tej 

aktywności o dodatkowy zakres, uwzględniający ewentualne wnioski, jakie mogą wpłynąć w związku z podaniem do 

publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 planu miejscowego. Stąd przedmiot tej 

zmiany, określony w uzasadnianej uchwale, taką ewentualność uwzględnia. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie 

przez Radę Miejską w Pińczowie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, w proponowanym jej zakresie, jest w pełni uzasadnione.  
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