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JAK POWSTAJE

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W GMINIE LESZNOWOLA

CO TO JEST MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN MIEJSCOWY jest aktem prawa miejscowego.
Przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy Lesznowola określa przeznaczenie, warunki
zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.
Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz części graficznej (załącznik do uchwały).
Miejscowy plan zagospodarowania
obowiązującym na danym terenie.

przestrzennego

jest

prawem

bezwzględnie

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
otrzymania w wypisów i wyrysów z planu. Plan miejscowy powstaje w oparciu
o uwzględnione wnioski i uwagi mieszkańców, a także liczne opinie i uzgodnienia instytucji
oraz organów zewnętrznych.
Każdy ma prawo w wyznaczonym ustawowo termie:
złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uczestniczyć w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
złożyć uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?
1. Rada Gminy Lesznowola sama - bądź na wniosek Wójta Gminy lub mieszkańców podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
2. Wójt Gminy po podjęciu przez Radę Gminy uchwały ogłasza w prasie lokalnej oraz przez
obwieszczenie, a także udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Gminy, jak również na tablicach ogłoszeń w danej miejscowości,
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, określając formę,
miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
Zawiadamia również instytucje i organy właściwe do uzgodnienia opiniowania planu.
3. Wójt Gminy przygotowuje:
ekofizjografię do projektu miejscowego planu,
prognozę skutków finansowych do projektu miejscowego planu,
prognozę oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu,
projekt planu w oparciu o:
- ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy, stanowiące zapis polityki przestrzennej Gminy,
- ustawowe uzgodnienia i opinie z organami i instytucjami właściwymi do uzgadniań
i opiniowania,

- rozpatrzone (ale nie wiążące go) złożone wnioski od mieszkańców lub właśicieli
nieruchomości.
4. W zależności od terenu, na którym przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego
Wójt Gminy występuje o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
5. Wójt Gminy wprowadza zmiany w projekcie planu wynikające z uzyskanych opinii
i uzgodnień. Wówczas ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy, jak również na tablicach ogłoszeń w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu
do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.
6. Wójt Gminy wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto publikuje go w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, na okres co najmniej 21 dni.
7. W okresie wyłożenia projektu planu organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami.
8. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o wyłożeniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu.
9. Wójt Gminy rozpatruje wniesione uwagi w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich
składania i wprowadza zmiany wynikające z uwzględnionych przez niego uwag. W razie
konieczności ponownie wykłada projekt planu do publicznego wglądu.
10. Projekt po zmianach wraz z listą nieuwzględnionych przez
przedstawiony jest Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki.

Wójta Gminy uwag,

11. Rada Gminy zatwierdza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą,
bądź stwierdza konieczność dokonania zmian w projekcie planu w wyniku uwzględnienia
uwag złożonych do projektu planu.
12. Uchwała Rady Gminy wraz z całą dokumentacją planistyczną jest przekazywana
Wojewodzie Mazowieckiemu w celu kontroli jej zgodności z przepisami prawa, a następnie
publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
13. Plan miejscowy wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Podstawa prawna:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.;
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 26 października 2020 r. w sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
Statut Gminy Lesznowola;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola.

