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Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Pani Monika Wąsik -  Kudła

Niniejszym przedkładam projekty uchwał w sprawie opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Zdzieszowice ,sołectwa Januszkowice , sołectwa Żyrowa ,sołectwa Rozwadza, 

sołectwa Krępna wraz z załącznikami graficznymi , z prośbą o skierowanie na Sesję Rady 
Miejskiej.

W załączeniu:
- Uzasadnienie do projektów uchw ał.

Otrzymuje :
1. Adresat j. w.
2. Biuro Rady Miejskiej.
3. a/a.
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Elżbieta Mikitów-Pakura

UCHWAŁA N R ..................

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

Z D N IA ...................2013 roku.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

Rada Miejskiej 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) przystępuje się do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.

§2. Grancie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice obejmują część terenu pomiędzy ulicami Akacjową i 
Zieloną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1

do Uchwały N r ...............................Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.



Uzasadnienie
do uchwały N r .............................................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dn ia.........................2013

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice.

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) 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 złożonymi wnioskami o zmiany w planie.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgodnie z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice. 
Przewidywany sposób zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami obowiązującego 
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 2012, 
poz. 647 ze zm.).

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 zagospodarowanie terenu w 
sposób pożądany i nie dopuści do lokalizowania inwestycji konfliktowych lub nie 
korzystnych na terenie.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.
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UCHWAŁA N R ...................

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

Z D N IA .................. 2013 roku.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art, 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

Rada Miejskiej 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) przystępuje się do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 
Januszkowice.

§2. Grancie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice obejmują działki nr 429, 430, 409/2, 
410/2, 470 zgodnie z załącznikami nr od 1 do 3 do niniejszej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice.

/



Załącznik nr 2

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice.



Załącznik nr 3

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice.



Uzasadnienie
do uchwały N r .............................................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z d n ia .........................2013

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) 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 złożonymi wnioskami o zmiany w planie.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice, w tym z 
uwzględnieniem zapisów wprowadzanych zmianą studium.

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 2012, 
poz. 647 ze zm.).

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, a także kontynuacja istniejącej funkcji możliwa jest jedynie w 
oparciu o plan miejscowy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice.
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UCHWAŁA N R ..................

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

Z D N IA .................. 2013 roku.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

Rada Miejskiej 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) przystępuje się do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa.

§2. Grancie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa obejmują działki nr 151, 362, 361/2, 407/4 
zgodnie z załącznikami nr od 1 do 3 niniejszej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa.



Załącznik nr 2

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa.



Załącznik nr 3

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

.............................2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa,



Uzasadnienie
do uchwały N r ................... .........................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z d n ia .........................2013

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) 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 złożonymi wnioskami o zmiany w planie.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice, w tym z 
uwzględnieniem zapisów wprowadzanych zmianą studium.

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 2012, 
poz. 647 ze zm.).

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, a także kontynuacja istniejącej funkcji możliwa jest jedynie w 
oparciu o plan miejscowy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa.
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UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

Z DNIA 2013 roku.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

§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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) przystępuje się do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.

§2. Grancie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza obejmują działki nr 34, 884/1, 134/1, 126/1, 
125, 536, 537, 412/loraz część działki nr 510 zgodnie z załącznikami nr od 1 do 5 niniejszej 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

Rada Miejskiej w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

.............................2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.

V. i o
.



Załącznik nr 3

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.

granica opracowania zmiany planu
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Załącznik nr 4

granica opracowania zmiany planu



Załącznik nr 5

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

.............................2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.

granica opracowania zmiany planu



Uzasadnienie
do uchwały N r ............................................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z d n ia .........................2013

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) 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.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice, w tym z 
uwzględnieniem zapisów wprowadzanych zmianą studium.

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 2012, 
poz. 647 ze zm.).

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.

Dominującym przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza jest określenie obszarów, na których 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW a także ich stref ochronnych oraz elektrowni gazowych. 
Dopuszczenie na przedmiotowych terenach inwestycji o których mowa powyżej wymaga 
opracowania obowiązkowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.).

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, a także kontynuacja istniejącej funkcji możliwa jest jedynie w 
oparciu o plan miejscowy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza.
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Prawny UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

Z DNIA 2013 roku.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz, U. z 2012 r. 
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

§ 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) przystępuje się do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna.

§2. Grancie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna obejmują działki nr 43/4, 545/3, 544/1, 675/6, 
675/5, 676/3 zgodnie z załącznikami nr od 1 do 3 niniejszej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

Rada Miejskiej w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna.

i granica opracowania zmiany planu



Załącznik nr 2

do Uchwały N r .............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

............................. 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna.





Uzasadnienie
do uchwały N r .............................................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dn ia .........................2013

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) 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.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zostaną ustalone zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zdzieszowice, w tym z 
uwzględnieniem zapisów wprowadzanych zmianą studium.

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 2012, 
poz. 647 ze zm.).

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.

Dominującym przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna jest określenie obszarów, na których 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW a także ich stref ochronnych oraz elektrowni gazowych. 
Dopuszczenie na przedmiotowych terenach inwestycji o których mowa powyżej wymaga 
opracowania obowiązkowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 roku (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.).

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, a także kontynuacja istniejącej funkcji możliwa jest jedynie w 
oparciu o plan miejscowy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna.
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UCHWAŁA N R ..................

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

Z D N IA ...................2013 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów 

w obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),

Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach w 
obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 4.

§2. Zmiana studium powinna uwzględniać uwarunkowania i określać kierunki zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
((tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405).

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy.



Załącznik nr 1
do Uchwały N r ............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dn ia .............................2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach 
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice



Załącznik nr 2
do Uchwały N r ............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ............................ 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach 
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice



Załącznik nr 3
do Uchwały N r ............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dn ia .............................2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach 
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice



Załącznik nr 4
do Uchwały N r ............................. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dn ia .............................2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach 
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice



Uzasadnienie
do uchwały N r .............................................

Rady miejskiej w Zdzieszowicach 
z d n ia .................................................

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów 

w obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice

Rada Miejska w Zdzieszowicach podejmuję uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 10 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj Dz.U. z 2012, 
poz. 647 ze zm.). Dominującym przedmiotem sporządzenia zmiany studium jest określenie obszarów, 
na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW a także ich stref ochronnych oraz elektrowni gazowych. Ponadto celem 
zmiany studium jest uwzględnienie wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenów, które 
nie są spójne z obowiązującym studium.

Dopuszczenie na przedmiotowych terenach inwestycji urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wymaga wprowadzenia stosownych 
zmian w studium w związku z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi że: ,jeżeli na obszarze gminy przewiduje się 
wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium 
ustała się ich rozmieszczenie”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.) ustalenia miejscowego planu, 
stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, nie mogą naruszać ustaleń studium. 
Dokonanie zmiany w planach miejscowych w celu wprowadzenia na teren inwestycji wnioskowanych 
przez mieszkańców oraz wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych i elektrowni gazowych 
wymaga wprowadzenia również stosownych zmian w studium, w związku z brakiem ustaleń w tym 
zakresie w obowiązującym studium, przyjętym uchwałą Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011.

Obowiązujące studium jest aktualne pod względem formalnym i merytorycznym, zmiana studium 
dotyczy więc wyłącznie konkretnych terenów zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwały

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Zdzieszowice dla terenów w obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice zostanie 
opracowana z zachowaniem procedury planistycznej i zakresu przedmiotowego projektu studium 
określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.)

W związku z powyższym przystąpienie do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zdzieszowice dla terenów 
w obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice jest zasadne.


