
Projekt

z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren pomiędzy ulicą Ks. Koziołka, rzeką Odrą do granic miasta Krapkowice 

w kierunku północnym

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 2015r., poz. 199 z póź. zm.) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren  pomiędzy ulicą Ks. Koziołka, rzeką Odrą do granic miasta Krapkowice w kierunku 
północnym

§ 2. Granice terenu objętego planem przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIX/467/2014 z dnia 25 czerwca 
2014r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zalewowego rzeki Odry wraz z terenami przyległymi w Krapkowicach.

§ 5. 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 Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Zał. nr 1
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UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna

· 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.). „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:  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 przestrzennym
(t.j. Dz. U z 2012r., poz. 647 z póź. zm.). „W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”

2. Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14.01.2015r. spółka DL Projekt Management S.A. z siedzibą w Katowicach zwróciła się z
prośbą o dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Ks. Koziołka w
Krapkowicach (obok budynku Kaufland) w związku z planowaną inwestycją o funkcji handlowo-
usługowej. Obecnie na terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXII/394/98 z 29.04.1998r. zgodnie, z którym działki te
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Plan m.in. określa powierzchnię biologicznie
czynną na poziomie 50-60% i na dzień dzisiejszy powierzchnia przeznaczona pod zabudowę została
już wykorzystana. Ponadto plan z uwagi na zmianę przepisów wymaga aktualizacji.

Również o zmianę planu zwrócili się Państwo Maria i Franciszek Magosz. Plan obowiązujący przy ul.
Ks. Duszy, gdzie wnioskujący posiadają cukiernię, na dzień dzisiejszy uniemożliwia im rozbudowę
obiektu.

Podkreślić także trzeba, że na terenie proponowanym do opracowania planu istnieje kilka planów
obejmujących niewielkie obszary, a znaczna część w ogóle nie jest nimi objęta. Opracowanie
jednego dokumentu planistycznego pozwoli na ujednolicenia dokumentacji planistycznej.
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