
UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073),

Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), przystępuje się do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna.

§ 2. Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna 
stanowią granice obrębu geodezyjnego Krępna zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zakres ustaleń planu obejmować będzie odpowiednio art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/272/2017 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2017 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku 

(t.j Dz.U. z 2017, poz. 1073) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Obszar opracowania wymaga uregulowania zasad zagospodarowania terenu 
w celu umożliwienia właściwego jego rozwoju, umożliwienia prowadzenia inwestycji i uzyskiwania pozwoleń 
na budowę zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami zmian w planie. Teren obrębu posiada w części osadniczej 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest nieaktualny nie tylko w zakresie 
formalnym ale również merytorycznym.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgonie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice.

Teren posiada materiały kartograficzne umożliwiające wykonie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2017, poz. 1073).

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest zadaniem własnym gminy 
a podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jego opracowania może nastąpić z inicjatywy własnej rady lub 
burmistrza.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi zagospodarowania terenów o pożądanych 
funkcjach i nie dopuści do lokalizowania inwestycji konfliktowych lub nie korzystnych na terenie. 
Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju możliwe jest 
jedynie w oparciu o plan miejscowy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna.
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