UCHWAŁA NR XLVII/361/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 32
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r., poz. 647, poz.95, poz. 1445; z 2013 r., poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z
2014 r., poz. 379, poz. 768) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się przedstawioną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy i miasta, przedstawioną przez Burmistrza Moniek, zaopiniowaną przez Gminną
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Mońkach, stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uznaje się za aktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mońki”, uchwalone uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej
w Mońkach z dnia 29 grudnia 1998r. i zmienione uchwałą Nr XXVII/130/08 Rady Miejskiej
w Mońkach z dnia 20 października 2008r., Nr XXIV/199/12 z dnia 30 października 2012 r.
oraz uchwałą Nr XLI/328/14 z dnia 14 marca 2014 r.
§ 3. Uznaje się za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
uchwalone:
1) uchwałą Nr XXXVIII/102/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach z dnia 26
października 1983 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego osiedla
„Zachód” przy ul. Kościelnej i Wiejskiej w Mońkach (Dz. Urz. WRN Nr 2, poz. 13);
2) uchwałą Nr V/28/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach z dnia 27 lutego
1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego os. „Reja” w Mońkach oraz w sprawie ustalenia granic gruntów
przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Mońkach w/w
osiedla (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 11, poz. 120, zm.; z 1989r. Nr 14, poz. 178, z 1991r.
Nr 10, poz. 74, z 1996r. Nr 40, poz. 150, z 2006r. Nr 12, poz. 157, z 2012 r., poz.
1817);
3) uchwałą Nr VI/34/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach z dnia 26 kwietnia
1989r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Mońkach – obejmującego działki nr 1386/3
i 1387 oraz części działek nr 1386/9 i 1398 (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 13, poz. 161);
4) uchwałą Nr VII/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach z dnia 27
czerwca 1989r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego działki nr 1307, położonej w Mońkach przy ulicy
Mickiewicza (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 17, poz. 225);

5) uchwałą Nr XXII/114/92 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 1992r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicach: Zielonej i C.K. Norwida
w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 8, poz. 44);
6) uchwałą Nr XX/176/96 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 1996r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Mońki (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 40, poz. 149);
7) uchwałą Nr XXVIII/206/01 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 6 sierpnia 2001r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 596);
8) uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247);
9) uchwałą Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki (Dz.
Urz. Woj. Podl. Nr 134, poz. 2788);
10) uchwałą Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. – Nr 12, poz. 155);
11) uchwałą Nr XXVIII/184/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. – Nr 12, poz. 156);
12) uchwałą Nr XXVIII/185/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla
„Reja” w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. – Nr 12, poz. 157);
13) uchwałą Nr XXVII/131/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 270, poz. 2748);
14) uchwałą Nr XXVIII/140/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 318, poz. 3381);
15) uchwałą Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2011 r., Nr 100, poz. 1141);
16) uchwałą Nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Reja”
w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz.1817);
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17) uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 194);
18) uchwałą Nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1127);
19) uchwałą Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1647).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki
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Załącznik
do uchwały Nr XLVII/361/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 października 2014 r.

1. Podstawa prawna oraz cel opracowania.
Wymóg dokonania przez Burmistrza analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
wynika z przepisu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2004r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – jednolity tekst; Dz. U. z 2012 r.. poz. 647 z późn. zm.
W/w przepis prawa wymaga opracowania przedmiotowej analizy w celu oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących
planów miejscowych. Na podstawie wyników niniejszej analizy Rada Miejska podejmie
uchwałę w sprawie aktualności studium oraz planów miejscowych.
Zagospodarowanie przestrzeni odbywa się w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy obowiązują
następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
▪ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mońki uchwalony przez Radę
Miejską w Mońkach, uchwałą Nr IX/64/03 z dnia 30 października 2003r. (Dz. Urz. Woj.
Podl. Nr 122, poz. 2247) wraz ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej;
Nr XXVIII/183/05 z dnia 8 grudnia 2005r.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r.Nr 12, poz. 155),
Nr XXVII/131/08 z dnia 20 października 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 270, poz. 2748),
Nr VII/43/11 z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 100, poz. 1141), i
Nr XXIX/239/13 z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1647).
▪ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki, uchwalony przez Radę
Miejską w Mońkach uchwałą Nr X/68/03 z dnia 10 grudnia 2003r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
134, poz. 2788), wraz ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej; Nr XVIII/184/05
z dnia 8 grudnia 2005r.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r.Nr 12, poz. 156), Nr XXVIII/140/08
z dnia 27 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 318, poz. 3381), Nr XXVI/216/12 z dnia
17 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 194) i Nr XXVIII/229/13 z dnia
30 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1127).
Ponadto w planie miasta, utrzymuje się przeznaczenie terenów w dotychczas
sporządzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oznaczonych
symbolem PLAN, w skład których wchodzą:
1 PLAN, objęty uchwałą Nr XXXVIII/102/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Mońkach z dnia 26 października 1983 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego
osiedla „Zachód” przy ul. Kościelnej i Wiejskiej w Mońkach (Dz. Urz. Nr 2, poz. 13);
2 PLAN, objęty uchwałą Nr V/28/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach
z dnia 27 lutego 1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego os. „Reja” w Mońkach oraz w sprawie ustalenia granic
gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Mońkach w/w
osiedla (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 11, poz. 120, zm.; z 1989r. Nr 14, poz. 178, z 1991r. Nr 10,
poz. 74, z 1996r. Nr 40, poz. 150, z 2006r. Nr 12, poz. 157) i z 2012 r. Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2012 r., poz. 1817.
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3 PLAN, objęty uchwałą Nr VI/34/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach
z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mońkach – obejmującego działki
nr 1386/3, 1387 oraz części działek nr 1386/9 i 1398 (Dz. Urz. Nr 13, poz. 161);
4 PLAN, objęty uchwałą Nr VII/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mońkach
z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego działki nr 1307, położonej w Mońkach przy ulicy
Mickiewicza (Dz. Urz. Nr 17, poz. 225);
5 PLAN, objęty uchwałą Nr XXII/114/92 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca
1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Zielonej i C. K. Norwida
w Mońkach (Dz. Urz. Nr 8, poz. 44);
6 PLAN, objęty uchwałą Nr XX/176/96 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada
1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Mońki (Dz. Urz. Nr 40, poz. 149);
7 PLAN, objęty uchwałą Nr XXVII/206/01 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
6 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Mońki (Dz. Urz. Nr 34, poz. 596).
W dniu 29 grudnia 1998r. uchwałą Nr IV/32/89 Rada Miejska w Mońkach uchwaliła
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Mońki” i zmienione uchwałami: Nr XXVII/130/08 w dniu 20 października 2008r.,
Nr XXIV/199/12 z dnia 30 października 2012 r. i Nr XLI/328/14 z dnia 14 marca 2014 r.
Z dniem 1 stycznia 2004r. na mocy przepisu art. 87 ust. 3 nowej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, utraciły ważność wszystkie plany miejscowe, uchwalone
przed dniem 1 stycznia 1995r.
Dzięki wcześniejszym staraniom władzy samorządowej, nowe plany miejscowe gminy
i miasta, obejmujące 100% powierzchni terenów, opracowane i uchwalone przez Radę
Miejską w końcu 2003r., zaczęły obowiązywać w miesiącu lutym 2004r. do chwili obecnej.
Niniejsza analiza obejmuje okres: drugie półrocze 2010 r. do końca pierwszego półrocza
2014 r.
W obecnej kadencji do Burmistrza wpłynęło 66 wniosków o zmianę przeznaczenia
działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W latach 2011 do 2013
załatwiono 79 wniosków, w tym 43 wnioski pozostawione z poprzedniej kadencji
obejmującej lata 2006 – 2010. Pozostałe 30 wnioski, które wpłynęły w okresie dwóch lat do
chwili obecnej będą rozpatrzone w roku 2015.
W mocy pozostaje również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które nie jest jednak aktem prawa miejscowego, zatem nie stanowi podstawy
do wydawania decyzji związanych z inwestycjami itp., ale ustala kierunki rozwoju i jest
wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Działalność decyzyjna.
Zagospodarowanie przestrzeni gminy jest procesem ciągłym i odbywa się w oparciu
o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej jako mpzp.
Gmina Mońki posiada obowiązujące mpzp, obejmujące 100% powierzchni terenów,
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z tym nie
wydaje się decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, lecz tylko wypisy i wyrysy z tych planów na wnioski inwestorów. Dzięki temu
skraca się czas na przygotowanie dokumentacji budowlanej nawet do 1 roku.
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3. Zakres realizacji ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
W ramach realizacji ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wykonano szereg zadań inwestycyjnych.
Wykonano ponadto następujące opracowania planistyczne:
▪ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, uchwalony w roku 2003,
▪ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, uchwalony w roku 2003,
▪ zmiany w powyższych planach uchwalone w latach 2005, 2008, 2011, 2012 i 2013, łącznie
wykonano 10 zmian planów.
W/w miejscowe plany są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
Przyjęte w studium kierunki rozwoju gminy i miasta w chwili obecnej są wystarczające
i nie wymagają całkowitej zmiany.

4. Ocena aktualności pozostałych w mocy planów miejscowych.
Nowe plany miejscowe gminy i miasta Mońki z późniejszymi zmianami obejmują 100%
powierzchni terenów oraz 7 planów szczegółowych na część terenów miasta – są całkowicie
aktualne.
Plany powyższe, za wyjątkiem szczegółowych zostały sporządzone na podstawie
obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogą
funkcjonować oraz być podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń
na budowę.

5. Wyniki oceny i wnioski końcowe.
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy w ostatnich latach
przebiegały harmonijnie – poprzez konsekwentną realizację ustaleń obowiązujących planów
miejscowych.
Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Mońki zmienione w roku; 2008, 2012 i 2014 jest dalej
aktualne i nie wymaga całkowitej zmiany.
W przypadku nadmiernego rozwoju budownictwa, na terenie gminy a przede wszystkim
produkcyjnego, może wymagać zmiana studium w części obejmującej „kierunki rozwoju
gminy”.
Za całkowicie aktualne należy uznać n/w plany:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mońki, uchwalony przez Radę
Miejską w roku 2003, uchwałą Nr IX/64/03,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki, uchwalony przez Radę
Miejską w roku 2003, uchwałą Nr X/68/03,
- 7 planów szczegółowych na fragmenty terenów położonych w mieście Mońki (wymienione
w pkt. 1),
- zmiany mpzp gminy i miasta uchwalonych przez Radę Miejską w latach; 2005, 2008, 2011,
2012 i 2013 (wymienione w pkt. 1 ).
Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązujące opracowania planistyczne tj. studium
i plany miejscowe są całkowicie aktualne i nie wymagają zmian.
Plany sporządzono na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. i mogą funkcjonować oraz być podstawą do
wydawania decyzji administracyjnych, w tym o pozwoleniu na budowę.
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