
UCHWAŁA NR XX/246/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 
Solniki Małe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solniki 
Małe, zwanego dalej planem. 

§ 2.  Granice obszaru objętego planem przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Solniki Małe

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla całej wsi Solniki Małe zgodnie z załącznikiem graficznym do
niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym 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. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający
granice obszaru objętego projektem planu. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów
zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw
transportu. Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. Plan
miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
omawianego obszaru wystąpił Sołtys wsi Solniki Małe. W odpowiedzi na wniosek, Burmistrz
Bierutowa przychylił się do prośby o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rok 2020 na
zadanie pt. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Solniki
Małe".

Sporządzenie planu służyć ma uporządkowaniu zasad zagospodarowania i zabudowy terenów,
w tym rozgraniczeniu poszczególnych funkcji, a także uporządkowaniu obsługi komunikacyjnej. Obszar
objęty planem zawierać będzie rozwiązania z poszczególnych rozstrzygnięć w decyzjach o warunkach
zabudowy (także w decyzjach ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego) oraz nowe
rozstrzygnięcia.
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