
Projekt

z dnia  9 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach.

§ 2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego określa załącznik graficzny 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 Krapkowice.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: C3086AC2-F397-41CE-BBE9-A46BE023320D. Projekt Strona 1



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

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 czerwca 2015 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 2013 r., poz.
594 z późn. 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
2015 r., poz. 199): „W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”

2. Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22.04.2015 r. Multiserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach zwróciła się z prośbą
o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/19
k.m.5 i części działki nr 5/10 k.m.5 przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach w związku z planowanym
poszerzeniem istniejącego zakładu. Obecnie na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie
ulicy Prudnickiej w Krapkowicach przyjęty uchwałą nr XXV/402/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 51, poz. 369) – dla dz. nr 5/10 k.m.5 – oraz zmiana w/w planu
zatwierdzona uchwałą nr VIII/108/03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 września 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 81, poz. 1582) – dla dz. nr 5/19 k.m.5. Plany te, w części przewidzianej do
opracowania miejscowego planu, przeznaczają tereny pod obiekty zbiorowego zamieszkania (hotel, motel),
usługi handlu i gastronomii, parkingi na samochody targi rolno-spożywcze, administrację oraz przemysł,
składy i magazyny a także pod zieleń leśną i zadrzewienia.
Propozycja zmiany obejmuje przekształcenie w/w działek pod funkcje przemysłowo-usługowe. Działania te
zgodne są z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krapkowice.

Sporządził:
A.Ziaja / GKI
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