
Projekt

z dnia  10 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póż. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/346/2013 
z dnia 11 września 2013 r. 

§ 2. Załącznik graficzny nr 1 jest integralną częścią uchwały i wyznacza granice obszarów objętych zmianą. 

§ 3. W zmianie Studium winny być uwzględnione uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1, 2, 2a wyżej 
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie 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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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 26 lutego 2014 r.
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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. z
2013r.poz. 594 z póź. zm.)

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

· Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennymi (Dz. U. z. 2012r., poz. 647 z póź. zm.):
- Art. 9.1 – W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, zwanego dalej „studium”.

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

Działając na postawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) rada miejska jest
kompetentna do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium.
W związku z wnioskami o zmianę Studium, głównie podmiotów zajmujących się
energetyką odnawialną (pola fotowoltaiczne, farmy wiatrowe) proponuje się przystąpić do
zmiany Studium. W obecnym dokumencie brak jest wyznaczonych terenów na ten cel, co
uniemożliwia opracowanie planów miejscowych. W świetle obowiązujących na dzień
dzisiejszy przepisów na terenie naszej gminy nie można wydać decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ani na elektrownie wiatrowe, ani na
ogniwa fotowoltaiczne. Studium jest podstawą do opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego.

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,

- uchwała nie spowoduje 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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