
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).

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. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów 
Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek). 

§ 2. Granice terenu objętego planem przedstawione są na mapach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. § 3. Załączniki graficzne, o których mowa w § 2, stanowią integralną część niniejszej uchwały. 

§ 4. § 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 Krapkowice. 

 

Burmistrz

Andrzej Kasiura

Id: FABF6C02-D8DC-4B23-BC54-599F6BE75222. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 26 lutego 2014 r.
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Załącznik Nr 2 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. 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. 4 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.

Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwrócił się inwestor,
który wnosi o dokonanie zapisów umożliwiających prowadzenie działalności handlowo – produkcyjno -
składowej, usług transportowych, lokalizację magazynów, hal produkcyjnych i budynków biurowo –
administracyjnych.
Wnioskowany teren objęty jest dwoma planami: pierwszy z 1998r., który przewiduje jedynie lokalizację
stacji paliw (która już istnieje) z zapleczem motoryzacyjnym i nie ma możliwości innego zainwestowania
oraz planem z 2004r., który obejmuje przysió łek Posiłek.
W celu uporządkowanie gospodarki przestrzennej proponuje się objąć planem również teren, dla którego
nie ma obowiązującego planu. Pozostałe obszary wsi Rogów Op..i Dąbrówka Górna mają aktualne plany.

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,

- sporządzenie planu może spowodować wzrost wartości nieruchomości, co w przypadku ich
zbycia może stanowić przychód z tytułu ich sprzedaży w postaci „renty planistycznej”, (transakcje
dokonywane w okresie 5 lat od daty obowiązywania planu), może nastąpić wzrost podatków,
Gmina będzie musiała ponieść wydatki na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych .

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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