
Uchwala Nr Vlff0/2019

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie pnystqpienia do sporzEdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie - Etap ll

Na podstawie art.'18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samozqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pozniejszymi zmianami), l4 ust. 1 i 2 oruz atl.27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst .iednolity, oz. U. z 2018 t.
poz. 1945 z pozniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1

PzystQpuje siQ do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesteennego
Gminy Pietrowice Wielkie - Etap ll, pzyjQtego uchwala nr XVlll/180/2016 Rady Gminy
w Pietrowicach Wielkich z dnia 21 lipca 2016 r., zmienionego uchwalq nr XXXVlll/367/2018 Rady
Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 pa2dzienika 2018 r, w zakresie ustalen czQsci tekstowej planu
dotyczqcej $ 4 ust. 3 pkt 3 lit. d.
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Wykonanie uchwaly powieza sig W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia.



UZASADN IENIE

do projektu uchwaly w sprawie pzystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie - Etap ll

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 t., poz. 1945 z pozniejszymi zmianami), w celu ustalenia

przeznaczenia teren6w, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz okreslenia sposobow ich

zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy podejmuje uchwalQ o przystapieniu do spozqdzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z ad. 27 ww. ustawy,

ka2da zmiana planu miejscowego nastepuje w takim trybie, w jakim sq one uchwalane. Tryb

przeprowadzenia procedury planistycznej zostal okreslony w ad,. 17 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

Ze wzglqdu na fakt, i2 zmiany bgdQ dotyczyc tylko i wytqcznie ustalei tekstowych uchwaty

w zakresie zasad ochrony konserwatorskiej dla budynku dworca kole.iowego zlokalizowanego przy ul.

1 Maja w Pietrowicach Wielkich, nie spozqdza sie zalqcznika graficznego w mysl art. 14 ust. 2 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po podjeciu przez Radq Gminy uchwaly o pzystEpieniu do sporzqdzania zmiany planu

miejscowego, Wojt podejmuje kole.jno czynnoSci unormowane w art. 17 cytowanej ustawy. W Swietle

obowiqzujqcych przepis6w zmiane planu mie.,scowego uchwala Rada Gminy po stvvierdzeniu, 2e nie

narusza ona ustalefr Studium, rozstrzygajac jednoczesnie o sposobie rozpatzenia uwag do projektu

zmiany planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycli z zakresu infrastruktury

technicznej, kt6re nalezq do zadah wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z

przepisami o finansach publicznych. W6jt pzedstawia Wojewodzie uchwalg wraz z zalqczntkami oraz

dokumentacjq prac planistycznych w celu oceny ich zgodno6ci z przepisami prawa. Uchwala Rady

Gminy w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego obowiEzuje od dnia wej5cia w zycie w niej

okreslonego, jednak nie wczesniej ni2 po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w dzienniku uzedowym

wo.iew6dztwa.

Zgodnie z art. '14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym, przed

podjQciem uchwaly, w sprawie przystEpienia do zmiany planu mlejscowego W6jt wykonuje analizy

dotyczqce zasadnosci pzystapienia do sporzqdzenia zmiany planu i stopnia zgodnosci

przewidywanych rozwiqzai z ustaleniami Studium, pzygotowuje niezbQdne materialy do opracowania

planu oraz ustala niezbqdny zakres prac planistycznych.

Nrniejsza Uchwala rozpocznie tryb formalno - prawny sporzqdzenia zmiany planu stosownie

do zapis6w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmiany planu powinien

uwzglgdniac problematykQ okreslonq w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym w stopniu niezbQdnych do wprowadzenia oczekiwanych zmian i sporzadzony zostao z



uwzglQdnieniem stosownych standard6w pzy zapisywaniu ustalen projekt6w, wprowadzonych

rozporzEdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 26 sierpnaa 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z ?0O3 r. Nr 1&, 9oz. 15871.


