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z dnia  3 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Krapkowice w rejonie ulicy Limanowskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 
594 z póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012, poz. 647 z póź. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla      części miasta 
Krapkowice w rejonie ul. Limanowskiego . 

§ 2. Granice terenu objętego projektem planu przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Załącznik graficzny, o którym mowa w § 2, stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

1) podstawa prawna, 

Art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 
z 2001 roku) 

- Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.): 

- Art. 14 – w celu ustalenia przeznaczenie terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania 
i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte, 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. 

Wniosek w sprawie zmiany planu złożyła Fundacja Fioletowy Pies z siedzibą w Opolu. Fundacja zajmuje się 
bezdomnymi zwierzętami. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.z 2003r. Nr 106, poz. 
1002 z póź. zm.) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Działki te objęte są 
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem przedmiotowy teren przeznaczony jest pod 
parkingi. 

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać, 

Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać, 

uchwała budżetowa 

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych, 

- podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, poza kosztami 
jego sporządzenia, nie powoduje innych wydatków, 

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji. 

Naczelnicy: Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

Przygotowała Lucyna Śleziak – insp. ds. budownictwa 
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