
Projekt

z dnia  5 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w 
Iwoniczu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 
446)  art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 
poz. 199 z póź. zm.), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r.

Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
uchwala, co następuje:

I. Przepisy i ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ”
w Iwoniczu – zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 7,6 ha, położony w miejscowości Iwonicz.

3. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony  na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000,

4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie zastosowanych na rysunku oznaczeń graficznych.

§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone na rysunku 
planu symbolami:

1) teren infrastruktury elektroenergetycznej – główny punktzasilania, oznaczony na rysunku planu symbolem 
E1.GPZ;

2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami R1, R2, R3;

3) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS1,WS2;

§ 3. 1. W obszarze objętym planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ, oraz przebudowę 
istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem określonym w planie.

2. Wysokość obiektów linii elektroenergetycznych (słupów) nie może przekroczyć 40 m.n.p.t.

II. Przepisy szczegółowe

§ 4. 1. Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej – główny punktzasilania oznaczony na 
rysunku planu symbolem E1.GPZ o pow. około 1,0 ha z przeznaczeniem pod stację transformatorowo-rozdzielczą 
wraz z budynkami, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i liniami elektroenergetycznymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację dojazdów i obiektów budowlanych wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi stacji transformatorowo-rozdzielczej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
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a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70 % terenu,

b) teren biologicznie czynny – minimum 20 % terenu,

c) wysokość budynków – maksymalnie 10 m,

d) dachy płaskie lub dwu i wielospadowe o spadku głównych połaci od 5º do 40º,

4. Dostęp komunikacyjny z przylegającej do obszaru objętego planem drogi publicznej

§ 5. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: R1, R2, R3.

§ 6. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami WS1, WS2.

§ 7. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 112-74/80.

§ 8. Dla terenu E1.GPZ ustala się 1% stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości 
nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu  

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego,  

do stanowienia którego, uprawnia Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). 
  

 Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 28 maja 2015 r. Uchwały  

Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu, w granicach 

określonych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną cześć uchwały.  

Stosownie do przepisu art.14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu, poprzedzone zostało 

wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i analizy stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. W analizach tych uznano, że istnieje 

uzasadniona potrzeba sporządzenia planu. Ponieważ, nie stwierdzono zgodności pomiędzy tymi 

dwoma dokumentami, przystąpiono równocześnie do opracowania zmiany SUiKZP Gminy Iwonicz-

Zdrój.   

 Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ”  

w Iwoniczu  przewiduje realizację  fragmentu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ jest ujęta na 

„Liście projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” przyjętej przez Ministra Gospodarki w dniu 28 stycznia 

2015r. Zadanie to pn. „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju 

energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”  zostało umieszczone   

w części tabelarycznej „Dystrybucja energii elektrycznej – Priorytet inwestycyjny 4.1.” pod poz. 23;  

W granicach projektu MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu  obowiązują fragmenty MPZP 

terenu linii elektroenergetycznej 400kV we wsi Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa w Gminie Iwonicz 

(Uchwała Nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września 1996 r.) i MPZP 

terenu trasy linii elektroenergetycznej 110kV Iskrzynia – GPZ Iwonicz w Iwoniczu (Uchwała  

Nr XXXV/24/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r.).  

W projekcie  MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu fragmenty wyżej wymienionych planów  

zostały uwzględnione. Obszar MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu o powierzchni około 7,6 ha 

przeznacza się pod:  

1) teren infrastruktury elektroenergetycznej  - główny punkt zasilania oznaczony na rysunku planu 

symbolem E1.GPZ; 

2) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolami R1, R2, R3; 

3) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS1,WS2. 

Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, sporządzono na aktualnej kopii mapy 

zasadniczej  w skali 1:2000, pochodzącej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Krośnie.  
 

 

 Projekt MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie właściwych organów i instytucji z wyjątkiem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia negatywna. Był wyłożony do publicznego 

wglądu, w ramach którego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. W 

czasie wyłożenia i w terminie określonym do składania uwag nie wpłynęła żadna uwaga. 
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 Projekt MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu  spełnia wymogi obowiązujących przepisów  

w tym nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. z poźn. zm. W zmianie Studium (na rysunku) 

wykreślono dotychczas obowiązujący przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV 

wraz ze strefą potencjalnego oddziaływania, a w tekście Studium Kierunki Rozwoju – część II w 

rozdziale 8.3 „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej; Zaopatrzenie w energię elektryczną, 

gaz, ciepło dopuszczono oprócz budowy napowietrznej również kablową linię 

elektroenergetyczną. Zmieniony tekst brzmi: „W zakresie energetyki studium zakłada: (…) - 

budowę napowietrznej lub kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz 

(przez Duklę) oraz relacji Dukla – Jaśliska” (…). 

  Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu  

uwzględnia przeznaczenie terenu  i kierunki zagospodarowania oraz inne ustawowe ustalenia 

określone w Studium, tym samym nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

do uchwały uchwalającej plan załącza się wymagane załączniki, tj. 

1. załącznik rozstrzygający o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu  

w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

 W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga, brak więc 

przedmiotowego załącznika. 

2. załącznik rozstrzygający o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

Projekt planu nie zawiera ustaleń  z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, tak więc brak jest przedmiotowego załącznika. 

 

 Stosownie do art.15 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową  

i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 

objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1. sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.2-4; 

2. zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą uchwały rady gminy, 

o której mowa w art. 32 ust.2; 

3. wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy” 

 

Ad 1 

Art. 1 ust.2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

Obszar objęty planem, w którym dopuszcza się budowę fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  

110kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ wynika ze stanu faktycznego – istniejący Główny Punkt 

Zasilania w Iwoniczu. Dlatego za celowe uznano opracowanie planu w szerszym zakresie, nie tylko 

dla samej projektowanej linii 110kV, ale również obejmującego GPZ oraz przyległy obszar lokalizacji 

linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć.  Obszar planu jest oddalony od 

istniejącej i planowanej zabudowy.  

W obszarze objętym planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  110kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ, oraz 

przebudowę istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości 

zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie. Ustalone planem 

zasady zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

służą ustawowemu wymogowi zachowania ładu przestrzennego w obszarze planu. 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

Na kształtowanie walorów krajobrazowych mają wpływ przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651), wprowadzające pojęcia „ochrona krajobrazowa”  

oraz prawne formy ochrony walorów krajobrazowych oraz w przypadku tego planu ustawa z dnia 28 

lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.).   Obszar planu położony jest  

w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej ale nie jest objęty żadnymi prawnymi formami ochrony 

walorów krajobrazowych. Kształtowanie krajobrazu polegać będzie przede wszystkim na 

nienaruszaniu ustaleń zawartych w planie. 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych  

i leśnych; 

Istniejące linie elektroenergetyczne najwyższego, wysokiego i średniego napięcia wraz  

z wyznaczonymi strefami technicznymi, dopuszczenie fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  

110kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ oraz wyznaczony teren infrastruktury 

elektroenergetycznej – główny punkt zasilania (symbol E1.GPZ) wraz z  określonymi zasadami 

zagospodarowania, są tymi ustaleniami planu, które zapewniają ochronę środowiska.  Ochrona 

gruntów rolnych i leśnych,  to jest przede wszystkim zmiana przeznaczenia gruntów na cele 

nierolnicze i nieleśne, regulowana przepisami Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) – nie dotyczy tego planu. 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
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Na obszarze objętym planem, stosownie do przepisów Ustawy z dnia  23 lipca 2003r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), wyznaczono 

strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 112-74/80.  

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

Ustalony planem obszar dopuszczający budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  110kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ oraz 

przebudowę istniejącej infrastruktury znajduje się w znacznej odległości od istniejącej i planowanej 

zabudowy. Ma to na celu zminimalizowanie oddziaływania linii elektroenergetycznych na miejsca 

ciągłego pobytu osób, a  samo skablowanie  fragmentu linii elektroenergetycznej  110kV relacji Nowy 

Żmigród – Iwonicz GPZ jest tego najlepszym przykładem. 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 

Ustalone planem dopuszczenie budowy fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  110kV relacji 

Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ uwarunkowane jest istniejącym Głównym Punktem Zasilania i zostało 

podyktowane próbą zminimalizowania uciążliwości występujących zarówno podczas budowy, jak 

również w czasie eksploatacji. 

7) prawo własności; 
Obszar objęty planem, poza terenem GPZ (właściciel PGE Dystrybucja S.S. z siedzibą w Lublinie), 

jest własnością prywatną osób fizycznych. Regulacje zawarte w planie miejscowym nie wpłyną na 

zmianę użytkowania gruntów. 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

Inwestycja, realizowana w granicach planu miejscowego jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym i została ujęta na „Liście projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” 

9) potrzeby interesu publicznego 

Inwestycja, realizowana w granicach planu miejscowego jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. Uwzględniając ponadto stanowiska wyrażone we wnioskach (art.17 pkt 2 Ustawy o 

pizp) oraz uzgodnieniach i opiniach organów administracji publicznej  (art. 17 pkt 6 Ustawy o pizp) 

ważony był interes publiczny. 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych; 

W obszarze objętym planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

fragmentu kablowej linii elektroenergetycznej  110kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ, oraz 

przebudowę istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości 

zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie. Ponadto w obszarze 

planu wyznaczony został teren infrastruktury elektroenergetycznej – Główny Punkt Zasilania  

wraz z zasadami zagospodarowania. 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  

Po podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w dniu 28 maja 2015 r. Uchwały Nr X/45/2015  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„IWONICZ - GPZ” w Iwoniczu, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, jako organ opracowujący projekt 

ww. dokumentu zapewnił możliwość udziału społeczeństwa, stosownie do art. 54 ust 2 i ust. 3 Ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podając do 

publicznej wiadomości:  

- podając do publicznej wiadomości informację o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia przedmiotowego planu, określając formę (na piśmie), miejsce i termin składania 

wniosków do planu, w terminie 21 dni od daty ukazania informacji. Informacja o przystąpieniu do 

sporządzenia planu została ogłoszona w prasie miejscowej (Nowe Podkarpacie), przez 

obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.  

 informację o wyłożeniu projektu MPZP „IWONICZ - GPZ” w Iwoniczu wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 

Informacja o wyłożeniu projektu planu miejscowego została ogłoszona w prasie miejscowej 

(Super Nowości) przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój i na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.  
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We wszystkich wyżej wymienionych informacjach podano miejsce, w którym projekt planu był 

wyłożony do publicznego wglądu, termin wyłożenia, termin dyskusji publicznej oraz formę, 

miejsce i termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu. Termin składania uwag ustalono do 

14 dni od dnia ukończenia okresu wyłożenia projektu planu miejscowego. Uwagi mogły być 

składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu w czasie dyskusji publicznej i za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w ustalonym okresie wyłożenia był udostępniony w formie papierowej w Urzędzie 

Gminy Iwonicz-Zdrój oraz opublikowany na stronie BIP Gminy Iwonicz-Zdrój.   

12) zapewnienie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 

Jawność i przejrzystość procedur planistycznych sporządzania planu miejscowego była realizowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o pizp (art. 17 pkt 1 i pkt  9). Sposób dokumentowania 

prac planistycznych był prowadzony zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).  

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

Nie dotyczy przedmiotowego planu 
 

Art. 1 ust.3. 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania  

z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym  zgłaszane w postaci wniosków  

i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie 

jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Projekt planu sporządzono na wniosek firmy EM&CA S.A. działającej na zlecenie PGE Dystrybucja 

S.A Oddział Rzeszów. Jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  
Uwzględniając stanowiska wyrażone we wnioskach (art.17 pkt 2 Ustawy o pizp) oraz uzgodnieniach i 

opiniach organów administracji publicznej  (art. 17 pkt 6 Ustawy o pizp) również ważony był interes 

publiczny.  Nie wpłynęły do planu wnioski od osób fizycznych.  

W przedmiotowym planie odstąpiono od analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 

Charakter inwestycji, projekt strategiczny dla infrastruktury energetycznej, nie wpływa na tyle na 

lokalną  strukturę społeczną, środowiskową, ekonomiczną aby prowadzić przywołane wyżej analizy. 
 

Art. 1 ust.4 

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego 

gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez (….). 

Biorąc pod uwagę fakt, że plan miejscowy nie niesie ze sobą sytuowania nowej zabudowy odstąpiono 

od uzasadnienia tego tematu. 

 

Ad 2 

zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której 

mowa w art., 32 ust 2. 

Stosownie do art.32 ust.1 Ustawy o pizp sporządzona została  „Analiza zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z oceną aktualności obowiązujących planów miejscowych  

i obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy”, 

która obejmowała okres 2010-2014. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju  w dniu 6 października 2014 r. 

podjęła Uchwałą Nr LIV/345/2014 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (art.32 ust. 2).  Budowa linii 110kV Iwonicz-Nowy Żmigród została ujęta na „Liście 

projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” przyjętej przez Ministra Gospodarki w dniu 28 stycznia 

2015r. i od tego czasu zaczęły się wszelkie prace związane z realizacją inwestycji.  Zatem w wyżej 

cytowanej analizie nie była brana pod uwagę linia 110kV relacji Iwonicz-Nowy Żmigród.  

 

Ad 3 

wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Uchwalenie przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu nie przyniesie ani wydatków ani dochodów dla budżetu 

gminy. 
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Wypełniając wymóg ustawowy – art.15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym „W planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4”, ustalono  1,0% procentową stawkę od 

wzrostu wartości nieruchomości dla terenu E1.GPZ, tzw. rentę planistyczną.  
 

Projekt MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

oraz prognozą skutków finansowych, został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w tym: przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 353) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 

poz. 1587).  Procedura sporządzania przedmiotowego projektu planu, wynikająca  

powyższych przepisów prawa, została w pełni uwzględniona, a terminy zachowane. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę przedstawiam Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, do uchwalenia 

projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ -GPZ” w Iwoniczu.  

 

 
 

…………………………………. 
     Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
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