
UCHWAŁA NR XL/341/2017
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława 
w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z podjęciem 
Uchwały Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2017 r., Rada Gminy Iława uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie 
geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś, zwaną dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iława uchwalonego Uchwałą Nr 
XLVII/454/2010 Rady Gminy Iława z dnia 5 listopada 2010 r.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu” w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Iława o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Iława o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni 23,29 ha, którego granice, określone zostały w części graficznej 
planu.

§ 2.  Ilekroć  w niniejszej uchwale mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach 
zagospodarowania, wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem 
cyfrowo-literowym;

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję terenu lub rodzaj zabudowy dominujący 
na terenie lub działce;

3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję terenu lub rodzaj zabudowy 
uzupełniający przeznaczenie podstawowe, obejmujące nie więcej niż 50% powierzchni terenu lub działki;

4) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

5) obiektach rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi, 
a także inne z nimi związane.
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§ 3.  Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US;

2) teren zieleni objęty formami ochrony przyrody, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZN;

3) teren lasu objęty formami ochrony przyrody, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL/ZN.

§ 4.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w granicach terenów 1ZN, 1ZL/ZN dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych związanych wyłącznie 
z ochroną przyrody.

§ 5.  W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

2) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie części obszaru objętego planem w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 210 „Zbiornik międzymorenowy Iława”, poprzez 
zagospodarowanie ścieków bytowych zgodnie z ustaleniami uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu obszaru objętego planem przepisów odrębnych specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH280003 Jezioro Karaś;

4) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu obszaru objętego planem przepisów odrębnych Rezerwatu 
Przyrody Jezioro Karaś;

5) w zakresie ochrony przed hałasem, teren 1US kwalifikowany jest jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 
dóbr kultury współczesnej, nie podejmuje się ustaleń.

§ 7.  W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się 
ustaleń.

§ 8.  W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 
obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, nie podejmuje się ustaleń.

§ 9.  Dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US, w zakresie zasad 
zagospodarowania terenu, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren sportu i rekreacji, w tym boisko sportowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) toalety publiczne,

b) obiekty rekreacji,

c) wiaty o maksymalnej wysokości 4,0 m,

d) miejsca postojowe dla rowerów,

e) dojścia i dojazdy,

f) ścieżki piesze i pieszo-rowerowe,

g) ścieżka dydaktyczna,

h) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) kolor pokrycia dachowego wiat – ceglastoczerwony lub brązowy;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) zakaz lokalizacji budynków.
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§ 10.  Dla terenu zieleni objętego formami ochrony przyrody, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1ZN, w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna, objęta ochroną w ramach rezerwatu przyrody oraz obszaru 
Natura 2000;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ścieżka dydaktyczna,

b) ambona obserwacyjna wraz ze ścieżką pieszą o nawierzchni przepuszczalnej zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) zakaz lokalizacji budynków i budowli, miejsc postojowych, urządzeń sportowych, komunikacyjnych oraz 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt 2.

§ 11.  Dla terenu lasu objętego formami ochrony przyrody, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1ZL/ZN, w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy, objęte ochroną w ramach rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 2000;

2) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;

3) zakaz lokalizacji budynków i budowli, miejsc postojowych, urządzeń sportowych, komunikacyjnych oraz 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12.  W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy, w granicach rezerwatu przyrody Jezioro Karaś ustala się nakaz uwzględnienia 
zapisów wynikających z przepisów odrębnych Rezerwatu Przyrody Jeziora Karaś.

§ 13. 1.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) dopuszczenie realizacji miejsc postojowych dla rowerów na terenie 1US.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenu 1US;

2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w granicach własnej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie z:

a) projektowanej sieci elektroenergetycznej,

b) indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej między innymi w układach fotowoltaicznych 
o mocy do 100 kW, z wyłączeniem turbin wiatrowych;

7) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 14.  W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem, 
nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału, zgodnie z przepisami 
odrębnymi o gospodarce nieruchomościami.

§ 15.  W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
dopuszcza się wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z planem.
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§ 16.  Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 0,1%

§ 17.  Traci moc Uchwała Nr XIII/108/03 Rady Gminy w Iławie z dnia 3 grudnia 2003 r. w zakresie 
objętym granicami niniejszego opracowania.

§ 18.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/341/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/341/2017

Rady Gminy Iława

z dnia 27 października 2017 r.

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Iława w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Gminy Iława stwierdza, że:

1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03.08.2017 r. do 
01.09.2017 r. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 18.09.2017 r.

2. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym nie zachodzi konieczność 
rozstrzygania o sposobie o rozpatrzenia uwag.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/341/2017

Rady Gminy Iława

z dnia 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Iława o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Gminy Iława rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 
których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, zgodnie ze zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania 
w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie ze zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych;

2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne;

3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów 
i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w zmianie planu:

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”;

2) wydatki z budżetu gminy;

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.
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Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława
w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym
Karaś oraz Jezioro Karaś, zwany dalej „planem”, o którym mowa w uchwale, opracowany został zgodnie
z następującymi przepisami:

-ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

-ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073), zwana dalej ustawą,

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze
zmianami),

-ustawa 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 (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405),

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

Po podjęciu Uchwały Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2017 r., rozpoczęto
procedurę planistyczną. Do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpiono
w celu dostosowania zapisów planu miejscowego w zakresie zasad udostępniania rezerwatu „Jezioro Karaś”, do
postanowień zawartych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2006 r. Nr 45
poz. 2673 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu
8 grudnia 2006 r. Nr 190, zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla
rezerwatów przyrody.

Na całym obszarze planu, obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Iława uchwalony uchwałą Nr XIII/108/2003 Rady Gminy w Iławie z dnia 3 grudnia 2003 r., z przeznaczeniem
pod formy ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych.

O podjęciu ww. uchwały, określeniu formy, miejsca i terminu składania wniosków do planu ogłoszono
w prasie i przez obwieszczenie oraz zawiadomiono instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania
projektu planu.

Zgodnie z art. 53 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 Wójt
wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko projektu planu.

Po rozpatrzeniu wniosków złożonych do planu sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Iława.

Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały przekazane
odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub zaopiniowania.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii i uzgodnień projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu
w dniach w dniach od 03.08.2017 r. do 01.09.2017 r. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 18.09.2017 r.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

W projekcie planu – zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy – uwzględniono:

1)wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne
i krajobrazowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, poprzez ustalenia zawarte w §4 tekstu uchwały,
dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, oraz w §9-11 tekstu uchwały, dotyczące ustalenia
zasad zagospodarowania terenu;
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2)wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprzez ustalenia zawarte w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu oraz poprzez dokonanie szczegółowej
analizy wszystkich zagadnień dotyczących ochrony środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko;

3)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy, poprzez zawiadomienie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków;

4)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy, poprzez wprowadzenie zakazów w zakresie
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (analiza powyższych wymagań
zawarta została również w prognozie oddziaływania na środowisko);

5)walory ekonomiczne przestrzeni, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy, poprzez uwzględnienie
istniejących uwarunkowań terenowych, komunikacyjnych oraz sieci infrastruktury technicznej (szczegółowej
analizy walorów ekonomicznych dokonano w prognozie skutków finansowych do planu);

6)prawo własności, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy, poprzez wykonanie analizy stanu własności
terenu objętego planem oraz dostosowanie do istniejących uwarunkowań prawnych, a także analizę wniosków
do planu;

7)potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 8 ustawy, poprzez
rozpatrzenie wniosków właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa;

8)potrzeby interesu publicznego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy, poprzez umożliwienie udziału
społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie w wymogami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także poprzez
uwzględnienie potrzeb społecznych w zakresie umożliwienia realizacji miejsc postojowych dla rowerów;

9)potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10 ustawy, poprzez wprowadzenie w projekcie planu ustaleń w zakresie
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie
inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

10)zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy, poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach
procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym przez możliwość składania wniosków do planu;

11)zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy, poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz w innych aktach prawnych powszechnie
obowiązujących;

12)potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności, o której mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 13 ustawy, poprzez wprowadzenie zapisów w zakresie zaopatrzenie w wodę zgodnych
ustaleniami przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów lub określając potencjalny
sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, wyważone zostały interesy zarówno publiczne jak i interesy
prywatne poprzez uwzględnienie wniosków złożonych na etapie przystąpienia do opracowania planu oraz
poprzez sporządzenie prognoz: oddziaływania na środowisko i skutków finansowych uchwalenia planu,
w których zawarte zostały analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Interes publiczny został też
uwzględniony poprzez umożliwienie realizacji ambon obserwacyjnych i ścieżek dydaktycznych na terenie
rezerwatu, które przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy realizacja nowych inwestycji poprzedzona została wykonaniem szczegółowych
analiz w zakresie własności terenów, obecnego zainwestowania i użytkowania terenu objętego planem oraz
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istniejącej infrastruktury technicznej. Uwzględniając powyższe opracowania projekt planu wykonany został
z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów
ekonomicznych przestrzeni.

Dla projektowanych inwestycji zapewniony został odpowiedni dostęp do dróg publicznych, umożliwiając
tym samym zminimalizowanie transportochłonności układu przestrzennego, wprowadzenia rozwiązań
w zakresie ruchu pieszego, rowerowego.

Projekt planu jest zgodny z wynikami „Oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława”
uchwalonej Uchwałą Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Iława z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oceny
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława.

Wpływ na finanse publiczne gminy, został przedstawiony w, sporządzonej do planu, prognozie skutków
finansowych uchwalenia planu.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy
i właściwymi ustawami oraz przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym,
uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu w jakim został podjęty.
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