
UCHWAŁA  Nr XLII/551/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY 

 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica. 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 

uchwala się, co następuje: 

    § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica. 

 

    § 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planem. 

 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Kruszwicy. 

 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Przewodniczący 

                       Rady Miejskiej w Kruszwicy 

        

                                      ............................................... 

                                                                   Aleksander Budner 

                                                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XLII/551/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 

    Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w celu określenia przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania podejmuje się na wniosek 

Burmistrza Kruszwicy. Przedmiotem opracowania jest stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica. 

    Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, Burmistrz Kruszwicy 

dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stwierdził zgodność 

przewidywanych rozwiązań z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica. 

    Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazała, że lokalizacja przedstawiona w załączniku graficznym  

do niniejszej uchwały nie koliduje z żadnymi zaplanowanymi inwestycjami na terenie gminy. 

    Dla terenów objętych powyższą uchwałą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kruszwica wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, tereny 

zabudowy usługowej oraz tereny rolne, a także obszar, na którym rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (wyłącznie z zakresu 

ogniw fotowoltaicznych). Jest to strefa rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem 

skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych w granicach obszarów 

kontynuacji zabudowy oraz kontynuacji i rozwoju zabudowy. 

    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu aktualizację istniejącego 

zagospodarowania.  

    Wobec przytoczonych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 

 

 
 


