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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 przy ul. Ks. 
Duszy 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 przy ul. Ks. Duszy 
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
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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

Opracowaniem proponuje się objąć tereny usługowe położone przy ul. Ks. Duszy, zagospodarowane w

stanie istniejącym funkcjami usługowymi. Na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego miasta Krapkowice obejmujący tereny w rejonie ulicy Ks. Duszy, oznaczone symbolami C50

MW i C52 US,UK przyjęty uchwałą Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003 r.

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 15, poz. 381), zmieniony uchwałą Nr XVI/235/2004 z dnia 29

września 2004r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 76, poz. 1970). Plany te, przeznaczają tereny pod

zabudowę usług komercyjnych rzemiosła usługowego i handlu.

W ramach nowego miejscowego planu zagospodarowania ustalenia dla powyższych terenów będą

dostosowane do obecnie obowiązującego prawa, zostaną również uwzględnione wnioski obecnych

właścicieli dotyczące możliwości rozbudowy istniejących obiektów.

Działania te zgodne są z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Krapkowice.

Sporządził:
A.Ziaja / GKI

Id: B3942A59-AB2D-4BC9-B49D-52142C4D64CA. Projekt Strona 1




