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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna. 

§ 2. Obszar objęty planem, o którym mowa w §1, jest położony w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne 
w gminie Małkinia Górna, a jego granice zostały przedstawione na załączniku graficznym stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna 

Konieczność sporządzenia miejscowego planu przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie 
geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna wynika z potrzeb lokalnej społeczności, w tym 
potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Małkinia Górna wyrażanych 
we wnioskach o sporządzenie nowych planów miejscowych składanych do Wójta Gminy Małkinia Górna. 

Na działce nr 711 i częściowo na działce nr 712 znajduje się zamknięte składowisko odpadów w fazie 
poeksploatacyjnej. Na pozostałej części działki 712 odbywa się  gospodarowanie odpadami przez Prospreco 
Polska sp. z o. o. obejmujące zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie w ramach procesów produkcji paliwa 
alternatywnego i biologicznej stabilizacji odpadów (kompostowanie/biosuszenie). 

Całość obszaru sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obecnie 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny 
Zawisty Podleśne, działki nr ewidencyjny 711 i 712), który został przyjęty Uchwałą Nr 215/XXXVI/2010 Rady 
Gminy Małkinia Górna z dnia 20 marca 2010 r. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm): „Wejście w życie planu 
miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich 
części odnoszących się do objętego nim terenu”. 

Ustalenia przyjęte w obecnie obowiązującym dla przedmiotowego terenu planie zdezaktualizowały się 
w czasie od jego przyjęcia i obecnie nie zapewniają realizacji aktualnej polityki przestrzennej gminy Małkinia 
Górna. Gmina Małkinia Górna zgodnie z uchwałą nr 300/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia z dnia 28 marca 
2018 r. przystąpiła do sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Małkinia Górna. Obecnie trwają prace planistyczne nad sporządzeniem projektu nowego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna, które będzie 
wyrażać politykę przestrzenną gminy Małkinia Górna. Sporządzenie nowego planu miejscowego dla działek 
ew. nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne pozwoli na dostosowanie warunków 
zagospodarowywania ich terenu do bieżących potrzeb podmiotów korzystających z nieruchomości objętych 
planem oraz określenie zasad zagospodarowania terenu zgodnych z kierunkami przewidzianymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Małkinia Górna. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 
w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna przyczyni się do uporządkowania 
i odpowiedniego ukierunkowania zagospodarowania tych terenów. Zasady zagospodarowania określone 
w planie miejscowym pomogą kształtować ład przestrzenny w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), a także, w zależności od 
potrzeb, w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy. 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 
w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna zostanie sporządzony w skali 1:1000. 

Wobec powyższego przekłada się projekt uchwały do przyjęcia przez Radę Gminy Małkinia Górna. 
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