
UZASADNIENIE

Do Uchwały nr 65/XIV/07
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami), Rada Miasta i Gminy Wleń w dniu 
30 grudnia 2003 r. podjęła Uchwałę Nr 84/XV/03, która została zmieniona Uchwałą Nr 116/XXII/04 
Rady Miasta i  Gminy Wleń z dnia 29 września  2004 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Wleń  w  granicach 
administracyjnych.

Na terenie objętym sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
się  zlokalizowanie  m.in.:  terenów zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej,  usług  publicznych,  usług 
sportu i  rekreacji,  terenów obiektów produkcyjnych,  składów i  magazynów,  terenów użytkowanych 
rolniczo, terenów zieleni i wód, terenów komunikacji oraz terenów infrastruktury technicznej.

Podstawowa część ustaleń planu utrzymuje lokalizację istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej 
i  usługowej,  a  wprowadzenie  nowych  obiektów  nastąpi  jako  uzupełnienie  istniejących  ciągów 
zabudowy.  Jest  to  szczególnie  widoczne  w  jednostkach  wiejskich,  gdzie  dążono  do  utrzymania 
zwartych układów zabudowy wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Największe istotne zmiany w 
zagospodarowaniu  przestrzennym  wprowadzono  w  granicach  miasta  Wleń.  Obejmują  one 
przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej we 
wschodniej części miasta oraz niewielki zespół zabudowy w części północno – zachodniej. Znaczne 
tereny  zabudowy  przemysłowej  zostały  zlokalizowane  w  północnej  części  miasta  w  pobliżu 
oczyszczalni  ścieków.  Dużym  przedsięwzięciem  inwestycyjnym  była  budowa  wałów 
przeciwpowodziowych. Na jednym z odcinków wałów została uwzględniona budowa nowego odcinka 
drogi stanowiącej obejście miasta Wleń.

Generalnie  we  wszystkich  przypadkach  nowe  tereny  pod  zabudowę  wyznaczono  na  obszarach 
szczególnie korzystnych i korzystnych dla zabudowy. Posiadają one korzystne warunki geologiczno – 
inżynierskie  dla  budownictwa  (obszary  gruntów  spoistych  i  zwartych)  oraz  korzystne  warunki 
hydrogeologiczne  dla  zabudowy  (obszary  występowania  pierwszego  poziomu  wód  w  utworach 
plejstoceńskich  na  głębokości  2  –  10  m).  Występują  tu  również  dogodne  uwarunkowania 
morfologiczne i topoklimatyczne. Nie wyznaczono nowej zabudowy na terenach niekorzystnych pod 
względem ekofizjograficznym, w tym na terenach zagrożonych powodzią.

Na podstawie przeprowadzonych w prognozie skutków finansowych, szacunków i  obliczeń,  należy 
stwierdzić,  że  wprowadzenie  w życie  projektu  planu pociągnie  za  sobą  ujemne skutki  finansowe. 
Największy udział w kosztach będzie miało uzbrojenie terenu. Po stronie zysków wystąpi aktywizacja 
społeczna i ekonomiczna obszaru objętego planem, wzrost wartości ekonomicznej i użytkowej terenu 
oraz  efektywny  wzrost  dochodów  Gminy  w  dłuższym  czasie  skutkujący  stałymi  przychodami  na 
stosunkowo wysokim poziomie, możliwymi do osiągnięcia w nieograniczonym okresie. 

Projekt  planu  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Urbanistyczno  –  Architektonicznej  oraz 
wymaganych uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01 do 30 sierpnia 2007 
r. W dniu 30 sierpnia 2007 r została zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu. W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły 2 uwagi,  z 
których 1 została przyjęta w całości, a druga w części dotyczącej zabudowy zagrodowej.

Przed  podjęciem uchwały  stwierdzono  zgodność  proponowanych  rozwiązań  miejscowego  planu  z 
ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Wleń.

Wobec powyższego zaistniały przesłanki do uchwalenia niniejszego planu przez Radę Miasta i Gminy 
Wleń.


