
UCHWAŁA NR XLVII/301/18 
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Mełpin, gmina Dolsk.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349), Rada Miasta i Gminy Dolsk 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 
Mełpin, gmina Dolsk, uchwalonego uchwałą nr LIII/345/2010, z dnia 10 listopada 2010 r., opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 25, poz. 571 z dnia 8 lutego 2011 r.

§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk
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Analiza zasadności projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk.

Teren objęty sporządzeniem planu obejmuje powierzchnię 0,1701 ha i jest położony na działce

o numerze ewidencyjnym 205/12, w obrębie ewidencyjnym Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski,

województwo wielkopolskie.

Obszar objęty niniejszą uchwałą wymaga m.in. zmian odnośnie: ustalenia przeznaczenia terenu

i zasad zagospodarowania, ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określenia

nowego programu, warunków kształtowania zabudowy, zasad obsługi komunikacyjnej, określenie zasad

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska

przyrodniczego i kulturowego.

Obecne ustalenia zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego to teren zabudowy

zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym, inwestor wnosi o zmianę na możliwość realizacji

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego lub wielorodzinnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przeprowadził analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005 r. oraz zmianami

wprowadzonymi: uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r.,

uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011 r. i uchwałą Nr XXX/199/13 Rady

Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 lutego 2013 r.

W obowiązującym ww. studium nie ma wyszczególnionej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a teren

objęty niniejszą uchwałą został określony jako: istniejące i planowane tereny zabudowy mieszkaniowej –

siedliskowej i jednorodzinnej, z możliwością realizacji uzupełniającego zabudowania osiedleńczego

(zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące).

Przewidywany sposób zagospodarowania terenu objętego uchwałą zawiera się w określeniu zabudowy

mieszkaniowej i jest zgodny z ustaleniami przedmiotowego studium.

Istniejąca sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna przy drodze gminnej, z którą przedmiotowy

plan będzie miał połączenie, zabezpieczają potrzeby w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej.

Opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego fragmentu

miejscowości Mełpin pozwoli m.in. na:

– ustalenie wymogów ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,

– określenie terenów infrastrukturalnych i zasad ich rozbudowy,

– określenie wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

mgr Henryk Litka
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