
Projekt

z dnia  17 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

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 dla terenu 
zalewowego rzeki Odry wraz z terenami przyległymi w Krapkowicach.

§ 2. Granice terenu objętego planem przedstawione są na mapie stanowiącej załączniki nr 1 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

Id: 5074F13F-6E91-4F1F-8C7B-AB1066A1BA25. Projekt Strona 1



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 (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.

Opracowaniem proponuje się objąć tereny leżące na terenach zalewowych położonych między
Odrą, a zabudowaniami położonymi w Otmęcie. W planie województwa opolskiego oraz
studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy są to tereny
planowanego kanału ulgi. Jednakże wymienione dokumenty nie są aktami prawa miejscowego i
na ich podstawie nie można odmawiać potencjalnym inwestorom ustalenia warunków
zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Również Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na dzień dzisiejszy nie ma opracowanych map dla terenów zagrożonych
powodzią na podstawie, których organ ten mógłby negatywnie opiniować lokalizacje inwestycji.
Jedynym dokumentem zakazującym zabudowy w takiej sytuacji może być plan

zagospodarowaniaprzestrzennego sporządzony dla tego terenu.

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów tym terenem –
głównie pod usługi handlu - zasadnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
planumiejscowego z zakazem zabudowy i lokalizacją kanału ulgi.

Procedura planistyczna przewiduje uzgodnienie planu z wieloma instytucjami, mi. n. z Zarządem
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który jest miejscowo właściwy dla naszego terenu. Pozytywne
uzgodnienie tego planu będzie więc akceptacją budowy kanału ulgi. Sporządzenie planu z może
przyspieszyć prace nad jego realizacją

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,
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uchwała budżetowa

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

- inwestorzy, którzy otrzymają pozytywne decyzje o warunkach zabudowy i zrealizują
swoje zamierzenie na terenach zalewowych, mogą w razie zniszczenia ich zabudowań w
wyniku powodzi wystąpić do gminy o odszkodowanie.

- w przypadku sporządzenia planu właściciele gruntów, dla których wprowadzono zakaz
zabudowy mogą wnosić o odszkodowanie z powodu obniżenia wartości ich gruntów.

Naczelnicy: Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Przygotowała Lucyna Śleziak – insp. ds. budownictwa
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