
UCHWAŁA NR XXVIII/239/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego we wsi Kijowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska                             
w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego we wsi Kijowice, zwanego dalej MPZP KIJOWICE III.

§ 2.   Granice obszaru, o którym mowa w § 1 określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Kijowice

Przedkładana uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice zwanego MPZP KIJOWICE III
poprzedzona została analizą, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.):
1. Analiza zasadności przystąpienia do planu. Teren przeznaczony do opracowania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego położony jest we wsi Kijowice na działce nr 131/2.
Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwałą nr XXVIII/256/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 11 grudnia 2012 roku
(publikacja Dz. U. Woj. Doln. z 2013 roku, poz. 2364). Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym wykazała, że obowiązujący plan wymaga aktualizacji w zakresie wskazania
nowych terenów pod usługi publiczne tj. pod świetlicę wiejską. Zmiana miejscowego planu ma
zapewnić mieszkańcom dostęp do usług z zakresu między innymi kultury.

2. Analiza zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium Miasta i Gminy
Bierutów. Projekt planu miejscowego nie jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów zatwierdzonego
uchwałą nr XLV/389/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. z póżn. zm. W celu realizacji
wprowadzanych zmian w zakresie lokalizacji usług publicznych Rada Miejska przystąpiła do
zmiany studium Miasta i Gminy Bierutów.

3. Informacja o przygotowanych materiałach geodezyjnych. Materiały geodezyjne do
sporządzenia miejscowego planu wykonane są w standardzie wynikającym z art. 16 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Niezbędny zakres prac planistycznych. Zakres prac planistycznych będzie wyczerpywał
problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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