
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY  Nr ……………/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE 

Z DNIA ………………..2020 R. 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – 

w granicach administracyjnych 
 

 

1. Teren objęty opracowaniem zajmuję łącznie powierzchnię około 48,7 ha. Stanowi on dwadzieścia sześć 

wyodrębnionych arkuszy/obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Bychawa, w 

powiecie Lubelskim, w województwie Lubelskim.  

 Arkusz nr 1 – obszar o powierzchni 2,3 ha znajduje się w południowo – wschodniej części 

miasta, przy ulicy Sienkiewicza; 

 Arkusz nr 2 – obszar o powierzchni 4,0 ha położony w zachodniej części miasta, przy ulicy M. 

Dąbrowskiej. W odległości około 30 m od zachodniej granicy opracowania znajduje się 

strumień Gałęzówka; 

 Arkusz nr 3 – obszar o powierzchni około 0,4 ha, we wschodniej części miasta, położony od 

północy przy ulicy Mickiewicza; 

 Arkusz nr 4 – obszar o powierzchni około 2,3 ha, zlokalizowany w centralnej części miasta, 

przy ul. Sienkiewicza; 

 Arkusz nr 5 – obszar o powierzchni 1,1 ha, dotyczy dz. nr 824, znajduje się w centralnej części 

miasta, ograniczony ulicą Księdza Dominika Maja i ul. Piotra Ściegiennego; 

 Arkusz nr 6 – obszar o powierzchni 0,08 ha, dotyczy dz. nr 1208, położony w środkowej części 

miasta przy skrzyżowaniu dróg ul. Armii Krajowej oraz ul. Grota Roweckiego; 

 Arkusz nr 7 – obszar o powierzchni 15,0 ha, usytuowany pomiędzy zachodnią granicą miasta a 

ul. Grodzany; 

 Arkusz nr 8 – obszar o powierzchni 1,5 ha, zlokalizowany w centralno – wschodniej części 

miasta, przy ul. Mikołaja Reja  oraz 11 Listopada (droga wojewódzka nr 834); 

 Arkusz nr 9 – obszar o powierzchni około 0,4 ha, dotyczy dz. nr 1109/1 położony w środkowej 

części miasta Bychawa, przy ul. Piłsudskiego; 

 Arkusz nr 10 – obszar o powierzchni 1,8 ha, zlokalizowany przy ul. 11 Listopada w  zachodnio 

– centralnej części miasta; 

 Arkusz nr 11 – obszar o powierzchni 1,0 ha, znajduje się przy zachodniej granicy miasta, przy 

skrzyżowaniu ulicy Pileckiego oraz drogi publicznej stanowiącą dz. nr 9; 

 Arkusz nr 12 – obszar o powierzchni około 0,65 ha, dotyczy dz. nr 46/6 i 46/2, położony przy 

północnej stronie od ulicy Pileckiego w zachodniej części miasta; 

 Arkusz nr 13 – trzy obszary o łącznej powierzchni około 1,54 ha, usytuowane pomiędzy 

ulicami Lubelską, Zadębie a nowoprojektowaną drogą klasy głównej; 

 Arkusz nr  14 – obszar o powierzchni 0,9 ha, położny przy wschodnio – północnej granicy 

miasta przy ulicach Wandzin oraz Macieja Rataja; 

 Arkusz nr 15 – obszar o powierzchni ok. 1,0 ha, graniczący od strony północnej z ulicą 11 

Listopada oraz od strony zachodniej z ulicą Grodzany; 

 Arkusz nr 16 – obszar o powierzchni 0,12 ha , dotyczy dz. nr 910/1, położony na rogu ulic 

Dąbrowskiej oraz Szkolnej; 

 Arkusz nr 17 – obszar o powierzchni 0,25 ha znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Partyzantów 

i ulic Armii Krajowej w centralnej części miasta; 

 Arkusz nr 18 – obszar o powierzchni 0,0834 ha, dotyczy dz. nr 488 usytuowany przy ulicy 

Macieja Rataja w centralnej części miasta; 

 Arkusz nr 19 – obszar o powierzchni 0,156 ha, obejmuje dz. nr 480, położony przy 

skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego oraz Macieja Rataja; 



 Arkusz nr 20 – obszar o powierzchni 0,173 ha, zlokalizowany przy ulicy Adama Mickiewicza, 

we wschodniej części miasta; 

 Arkusz nr 21 – obszar o powierzchni ok. 0,7 ha, również usytuowany przy ulicy Adama 

Mickiewicza we wschodniej części miasta; 

 Arkusz nr 22 – obszar o powierzchni ok. 0,8 ha, położony przy ulicy Grodzany, w zachodnim 

obrębie miasta; 

 Arkusz nr 23 – obszar o powierzchni ok. 0,14 ha, graniczący od wschodu z ulicą Powstańców 

Warszawy; 

 Arkusz nr 24 – obszar o powierzchni ok. 0,23 ha, położony przy ulicy Mickiewicza, przy 

wschodniej granicy miasta; 

 Arkusz nr 25 – obszar o powierzchni 11,9 ha, zlokalizowany przy południowej granicy miasta, 

przy granicy z obrębem Marysin; 

 Arkusz nr 26 – obszar o powierzchni ok. 1,88 ha, zlokalizowany na północ od ulicy Zadębie. 

2. Dotychczas na ww. terenach obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Bychawa (uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 1082 z dnia 1 marca 2012 r., 

uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014 r. opublikowana w 

Dzienniku Województwa Lubelskiego poz. 1610 z dnia 11 kwietnia 2014 r. oraz uchwała nr 

XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014 r. opublikowana w Dzienniku 

Województwa Lubelskiego poz. 1630 z dnia 11 kwietnia 2014r. ). Z wnioskami o zmianę miejscowego 

planu dotyczących poszczególnych terenów wystąpili mieszkańcy miasta. Część zmian wynika ze 

zmienionych na wniosek mieszkańców obszarów w Studium. 

3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został na podstawie 

uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r w sprawie 

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bychawa – w granicach administracyjnych.  

4. Ustalenia zmiany planu miejscowego nie naruszają zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przyjętego uchwałą Nr XLVII/288/10 Rady 

Miejskiej w Bychawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 

XXII/150/2016 z dnia 27 października 2016 r. W Studium wyodrębnione obszary objęte planem 

znajdują się na wyszczególnionych poniżej terenach: 

 Arkusz nr 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz tereny aktywności 

gospodarczej: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz tereny zabudowy usługowej 

(P/U); 

 Arkusz nr 2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MW/U), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zieleni urządzonej w 

możliwością lokalizacji obiektów sportu i rekreacji (ZP/US), tereny zieleni nieurządzonej, lasy 

(ZN), drogi/ulice lokalne (KL); 

 Arkusz nr 3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zieleni 

nieurządzonej, lasy (ZN), drogi/ulice zbiorcze (KZ); 

 Arkusz nr 4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MN/U), tereny zabudowy usługowej (U), drogi/ulice zbiorcze (KZ); 

 Arkusz nr 5 – tereny zabudowy usługowej (U), tereny zieleni urządzonej (wysokiej, niskiej, 

izolacyjnej itp.) (ZP); 

 Arkusz nr 6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MN/U);  

 Arkusz nr 7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM),  tereny rolne (R), 

tereny zieleni nieurządzonej, lasy (ZN); 

 Arkusz nr 8 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MN/U), tereny zabudowy usługowej (U), drogi/ulice zbiorcze (KZ); 

 Arkusz nr 9 – tereny usług zdrowia (UZ); 



 Arkusz nr 10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MN/U); 

 Arkusz nr 11 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych (RM); 

 Arkusz nr 12 – tereny obsługi komunikacji (stacje paliw), tereny zabudowy usługowej (KS/U); 

 Arkusz nr 13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN i MN1); 

 Arkusz nr  14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), drogi/ulice główne 

(KG); 

 Arkusz nr 15 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 

usługowej (U),  łąki, łęgi (ZŁ); 

 Arkusz nr 16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U); 

 Arkusz nr 17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U), tereny 

zabudowy usługowej (U); 

 Arkusz nr 18 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN); 

 Arkusz nr 19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(MN/U); 

 Arkusz nr 20 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW);  

 Arkusz nr 21 – tereny zabudowy usługowej (U);  

 Arkusz nr 22 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych (RM); 

 Arkusz nr 23 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), drogi/ulice zbiorcze 

(KZ); 

 Arkusz nr 24 tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych (RM), tereny zieleni nieurządzonej, lasy (ZN); 

 Arkusz nr 25 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U), drogi/ulice zbiorcze (KZ), drogi/ulice 

lokalne (KL); 

 Arkusz nr 26 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych (RM1). 

5. Projekt miejscowego planu nie wymaga uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wyrażającej zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz nie wymaga uzyskania 

decyzji wyrażającej zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Obszary objęte 

opracowaniem znajdują się w granicach administracyjnych miasta. 

6. Jednym z głównych założeń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

dostosowanie zapisów planu do obowiązujących przepisów prawa oraz do Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa. Zmiana planu wynika również ze 

złożonych wniosków właścicieli poszczególnych terenów.  

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach 

administracyjnych, biorąc pod uwagę wymagania ładu przestrzennego oraz walory krajobrazowe 

zachowuje w większości istniejący teren zieleni miejskiej, ustanawia granicę przyrodniczego systemu 

miasta (PSM) – korytarza ekologicznego, dla którego wprowadza m.in. zakaz składowania odpadów i 

lokalizowania grzebowisk zwierząt. Ustanawia tereny zieleni urządzonej (Arkusz 5 5.1 ZP), tereny 

zieleni nieurządzonej (ZN) oraz tereny zieleni nieurządzonej i usług sportu i rekreacji (ZN/US) dla 

których dopuszczono lub ustanowiono lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, lokalizację urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych w tym elementów małej architektury. Ponadto plan uwzględnia istniejące i 

projektowane układy dróg publicznych i wewnętrznych. 

Rozwiązania przestrzenne w planie wprowadzono, ważąc interes publiczny ogółu mieszkańców i 

użytkowników terenu miasta oraz interes właścicieli poszczególnych nieruchomości objętych zmianą 

planu. 

8. Na kształtowanie lokalnego krajobrazu korzystny wpływ będzie miała realizacja ustaleń w zakresie 

zapisów dotyczących kształtowania terenów zieleni (zieleni nieurządzonej i zieleni urządzonej) jak 

również zapis dotyczący całego obszaru opracowania ustanawiający zagospodarowanie zielenią 

wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu.  



Obszar objęty opracowaniem położony jest poza wykazanymi formami ochrony przyrody, objętymi 

ustawą o ochronie przyrody. Natomiast cały teren miasta objęty planem, znajduje się na Obszarze 

Najwyższej Ochrony wód Podziemnych (ONO), przez ustalono ochronę terenu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

W granicach administracyjnych miasta Bychawa, objętych niniejszą zmianą znajduje się obiekt wpisany 

do gminnej ewidencji zabytków (Arkusz nr 5) oraz obszar historycznego układu urbanistycznego 

również wpisany do gminnej ewidencji zabytków (Arkusz nr 8). Dla tych obiektów i obszaru 

ustanowiono odpowiednie zapisy w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.  

9. W zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 

niepełnosprawnych w planie ustalono udział powierzchni biologicznie czynnej terenów nie mniejszy niż 

40% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 20% - dla terenów zabudowy usługowej 

oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 30% - dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 90% - dla terenów zieleni nieurządzonej, zieleni 

nieurządzonej i usług sportu i rekreacji, 85% - dla terenów zieleni urządzonej – parkowej. Dla całego 

terenu objętego opracowaniem ustalono ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Powyższe ustalenia będą miały wpływ nie tylko na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska, 

ale także na poprawę komfortu życia mieszkańców i użytkowników terenów oraz zapewnią właściwą 

ochronę zdrowia mieszkańców. 

Dodatkowo ustalenia planów przewidują lokalizację stanowisk postojowych dla pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, jak również na terenach 

przeznaczonych do realizacji celów publicznych ustalono obowiązek zagospodarowania i kształtowania 

nawierzchni ulic, chodników i placów, obiektów budowalnych w sposób umożliwiający korzystanie 

osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych. 

10. Plan uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez dopuszczenie 

lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem. Ponadto 

ustala powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 

sieci zgodnie z przepisami odrębnym jak również zachowanie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej ich ewentualną modernizację lub przebudowę w oparciu o przepisy odrębne. 

11. Na obszarach objętych planem nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości.  

12. Plan wyznacza tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych (tereny oznaczone symbolem UZ, 

ZP, KS/ZP, KSp oraz drogi publiczne). Dla tych terenów ustalono obowiązek zagospodarowania i 

kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów, obiektów budowalnych w sposób umożliwiający 

korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych. 

13. Do planu zostały sporządzone: 

- „Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych” 

- „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych”. 

14. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), a także zgodnie z przepisami odrębnymi, projekt 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach 

administracyjnych uzyskał opinie i niezbędne uzgodnienia. 

15. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano 

wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 

zastosowane zapisy w części tekstowej, oparte o aktualne przepisy prawa. Jednocześnie w procesie 

planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury 

planistycznej, tj. 

a) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście w dniu 19.01.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu i możliwości składania do niego wniosków w terminie do dnia 19.02.2018 r., 



b)  ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście w dniu 23.01.2018 r. o wyłożeniu projektu planu 

miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r., terminie 

dyskusji publicznej (14.07.2020 r. o godz. 12.00) oraz możliwości składania uwag do projektu 

planu w terminie do dnia 17.08.2020 r. 

16. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano 

wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach 

administracyjnych w ustawowym terminie wpłynęły 53 wnioski od osób prywatnych. oraz 12 pism od 

instytucji. Postulaty instytucji jak i osób prywatnych zostały rozpatrzone i częściowo uwzględnione na 

etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Przystąpienie do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Bychawa – w granicach administracyjnych, wynikało z woli zaprojektowania funkcjonalnego 

terenu miasta. Z wnioskiem o zmianę przeznaczenia w obowiązujących planach miejscowych wystąpili 

właściciele gruntów na terenie objętym opracowaniem. 

18. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano 

wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustala zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie lokalizacji 

zabudowy w obszarze ograniczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, określenie geometrii 

dachów, wykończenia budynków, oraz określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej oraz określenie intensywności zabudowy, co zapewnia realizację wymagań ładu 

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz 

wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

W zakresie wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków podjęto ustalenia mające na celu 

ochronę występującego na terenie opracowania obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków. Poprzez dopuszczenie lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej na całym 

obszarze zabezpieczono możliwość rozwoju infrastruktury technicznej, w tym potrzebę zapewnienia 

odpowiedniej ilości i jakości wody. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wymagania ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych. 

19. Na terenie miasta Bychawa sporządzono uchwałę Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie aktualności 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bychawa i 

miasta Bychawa nr XXVIII/196/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. W uchwale tej stwierdzono 

nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa (uchwała nr 

XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona uchwałą nr 

XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr 

XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014 r.) oraz stwierdzono 

konieczność do zmiany wyżej wymienionych miejscowych planów obowiązujących na terenie miasta w 

zakresie dostosowania ich do nowych uwarunkowań przestrzennych i prawnych oraz w zakresie 

uwzględnienia zebranych wniosków właścicieli gruntów i potrzeb rozwojowych gminy. 

Zgodnie z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Bychawa, stanowiącym 

załącznik do ww. uchwały stwierdzono iż opracowana zmiana studium miasta Bychawa z 2016 r. jest 

dokumentem aktualnym i ogólnie odpowiadającym potrzebom gminy w zakresie kreowania polityki 

rozwojowej, odpowiada on również wymogom zawartym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Ze wspomnianej analizy wynika również, iż należałoby 

niezwłocznie przystąpić do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego celem 

wprowadzenie nowych uwarunkowań zawartych w studium, ich aktualizacji oraz kompatybilności z 

zapisami. Ponadto wskazuje się na potrzebę zmiany zapisów w obowiązującym planie dotyczących 

„budynków do zachowania”. 

Ważne jest, że stwierdzenie przez Radę Miejską w Bychawie częściowego lub całkowitego braku 



aktualności dokumentu planistycznego nie przesądza, że dokument ten nie zapewnia prawidłowej 

podstawy do realizowania polityki rozwojowej gminy i że konieczne jest zdefiniowanie na nowo celów 

i kierunków polityki przestrzennej w skali całej gminy lub tylko jej fragmentu.  

20. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wpływać na finanse 

publiczne, w tym na budżet gminy, zgodnie z założeniami oraz wnioskami i zaleceniami 

przestawionymi w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych”. Zgodnie z nimi 

uchwalenie zamierzonych funkcji terenów w chwili obecnej niezainwestowanych lub częściowo 

zainwestowanych pod zabudowę daje dodatni bilans dla gminy. Dodatkowo w przeciągu 

dziesięcioletniego okresu obowiązywania planu koszty poniesione  w związku ze sporządzeniem planu 

zwrócą się. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje zasadność realizacji planu, zarówno pod 

względem ekonomicznym jak i formalno - prawnym. 

21. Burmistrz Bychawy, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przedstawił Radzie Miejskiej projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o 

których mowa w pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

22. Wejście w życie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w 

granicach administracyjnych” z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji 

administracyjnych. Ustalenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pozwalają na planowe wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony 

poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego. 

23. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


