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UCHWAŁA NR 49/X/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne przy drodze powiatowej 

Szczuczyn-Niećkowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

na wniosek Burmistrza Szczuczyna, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne w południowo-wschodniej części gruntów 
miasta Szczuczyna przy drodze powiatowej Szczuczyn-Niećkowo. 

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem określono linią przerywaną na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały w skali 1:5000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod zabudowę usługowo-produkcyjną 
i przemysłową. 

§ 4. Zakres ustaleń planu zgodny będzie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 5. Część graficzna planu sporządzona będzie w skali 1:1000. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/X/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 czerwca 2011 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 49/X/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 czerwca 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 49/X/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE Z DNIA 
17 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
SZCZUCZYN OBEJMUJĄCEGO PROJEKTOWANE TERENY INWESTYCYJNE PRZY 

DRODZE POWIATOWEJ SZCZUCZYN-NIEĆKOWO 

Burmistrz Szczuczyna na skutek: 

1) przeprowadzonych rozmów z przedsiębiorcami; 

2) ustnych wniosków oraz deklaracji potencjalnych inwestorów chcących realizować inwestycje 
z zakresu usług (o większej uciążliwości) i produkcji na terenie miasta Szczuczyn, 

- biorąc pod uwagę występujące potrzeby społeczno-gospodarcze oraz stawiając sobie za cel 
rozwiązywanie lokalnych problemów - duże bezrobocie - oraz poszukiwania kierunków i form rozwoju 
miasta i gminy na najbliższe lata, zdecydował się podjąć działania zmierzające do przygotowania 
terenów ofertowych pod inwestycje produkcyjno-usługowe i przemysłowe. Inwestycje takiego rodzaju 
tworzą miejsca pracy, stymulują rozwój i są pożądane na terenie każdej jednostki. Stanowisko 
Burmistrza Szczuczyna uzyskało poparcie Rady Miejskiej w Szczuczynie, która dnia 10 maja 2011 r. 
podjęła uchwałę Nr 42/IX/11 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn w celu wyznaczenia 
terenów inwestycyjnych w granicach miasta Szczuczyn. Zmianą studium objęto tereny w południowo - 
wschodniej części gruntów miasta Szczuczyn, położone pomiędzy drogami: gminną Szczuczyn - Bzury 
i powiatową Szczuczyn - Niećkowo. Tereny do zmiany Studium i opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostały wskazane po wnikliwej analizie struktury funkcjonalno - 
przestrzennej terenów gminy i miasta Szczuczyn, ze względu na: 

1) korzystną lokalizację na obrzeżach miasta w pewnej odległości od obszarów istniejącej i planowanej 
zwartej zabudowy mieszkaniowej (przeważające w naszym rejonie wiatry zachodnie zminimalizują 
uciążliwości projektowanej zabudowy usługowo - produkcyjnej i przemysłowej); 

2) dobrą dostępność komunikacyjną z istniejących dróg - bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej 
Szczuczyn - Niećkowo i gminnej Szczuczyn - Bzury oraz skrzyżowania z drogą powiatową 
Szczuczyn - Wąsosz - Radziłów; 

3) możliwość uzbrojenia w media z istniejących i projektowanych sieci; 

4) niską przydatność rolniczą - głównie użytki rolne i pastwiska V i VI klasy. 

- Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, pragnąc zachęcić ich do inwestowania na 
naszym terenie, chce stworzyć korzystne warunki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Gmina i Miasto Szczuczyn 
planuje pozyskać i uzbroić w niezbędne media tereny pod inwestycje usługowo - produkcyjne 
i przemysłowe by następnie udostępnić je inwestorom. Opracowanie przedmiotowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, pozyskanie i uzbrojenie objętych nim terenów sprawi, że: 

1) gmina Szczuczyn będzie dysponować terenami ofertowymi dla inwestorów pod lokalizację 
terenochłonnych inwestycji z zakresu usług i produkcji; 

2) inwestorzy będą mogli szybko przystąpić do realizacji planowanych inwestycji, bez oczekiwania na 
przeprowadzenie przez gminę czasochłonnych procedur planistycznych; 
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3) długofalowym następstwem realizowanych inwestycji będzie wzrost ilości miejsc pracy oraz 
wpływów do budżetu gminy. 

- W wyniku analizy stanu prawnego gruntów wskazanych do objęcia planem stwierdzono, że 
przedmiotowe grunty stanowią w całości własność prywatną osób fizycznych. Są to użytki rolne 
i pastwiska V i VI klasy nieobjęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dla 
których Burmistrz Szczuczyna nie wydawał decyzji o warunkach zabudowy, które powodowałyby 
zmianę zagospodarowania terenu. Opracowanie planu pociągnie za sobą skutki finansowe związane 
z koniecznością przygotowania materiałów geodezyjnych, sporządzenia planu przez uprawnionego 
urbanistę i w dalszej kolejności uzbrojenia terenu. 

- Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej analizowane uwarunkowania formalne, społeczne i ekonomiczne 
stwierdzam, że przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu jest w pełni uzasadnione, a opracowanie wywołanej uchwałą Rady Miejskiej 
w Szczuczynie Nr 42/IX/11 z dnia 10 maja 2011 r. zmiany Studium zapewni całkowitą zgodność 
przewidywanych rozwiązań w planie z zapisami Studium. Planowane zamierzenie ponadto jest zgodne 
ze wskazaniami sporządzonej w 2010 r. przez A. A. Sobol "Analizy zmian w Zagospodarowaniu 
Przestrzennym Miasta i Gminy Szczuczyn" pozytywnie zaopiniowanej przez Gminną Komisję 
Urbanistyczno - Architektoniczną w Szczuczynie: "Jako priorytetowe należy uznawać opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zakresu funkcji produkcyjno - usługowej 
związane z zamierzeniami inwestycyjnymi generującymi tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
przyciągającymi nakłady kapitałowe na teren gminy." 




