
UCHWAŁA NR XIX/179/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pietrowice Wielkie – Etap II 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pietrowice Wielkie – Etap II, przyjętego uchwałą nr XVIII/180/2016  Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich 
z dnia 21 lipca 2016 r., zmienionego uchwałą nr XXXVIII/367/2018 z dnia 4 października 2018 r. oraz 
uchwałą nr X/89/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie, w zakresie ustaleń części tekstowej planu dotyczącej § 
4 ust. 3 pkt 2 tiret pięćdziesiąty pierwszy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

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

przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), 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. Natomiast zgodnie z art. 27 ww. ustawy, każda

zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Tryb przeprowadzenia

procedury planistycznej został określony w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Ze względu na fakt, iż zmiany będą dotyczyć tylko i wyłącznie ustaleń tekstowych uchwały

w zakresie zasad ochrony konserwatorskiej dla obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków

zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej, nie sporządza się załącznika graficznego w myśl art. 14 ust. 2

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu

miejscowego, Wójt podejmuje kolejno czynności unormowane w art. 17 cytowanej ustawy. W świetle

obowiązujących przepisów zmianę planu miejscowego uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie

narusza ona ustaleń Studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany

planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach

publicznych. Wójt przedstawia Wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Uchwała Rady Gminy w sprawie

uchwalenia zmiany planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed podjęciem

uchwały, w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego Wójt wykonuje analizy dotyczące

zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z

ustaleniami Studium, przygotowuje niezbędne materiały do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres

prac planistycznych.

Niniejsza Uchwała rozpocznie tryb formalno - prawny sporządzenia zmiany planu stosownie do

zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmiany planu powinien

uwzględniać problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym w stopniu niezbędnych do wprowadzenia oczekiwanych zmian i sporządzony zostać z
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uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów, wprowadzonych

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).
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