
UCHWAŁA NR XXVII/243/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w granicach administracyjnych gminy Rudnik 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), 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 Rudnik 
uchwala: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy Rudnik. 

§ 2. Dopuszcza się etapowe sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

§ 3. Integralna częścią niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny nr 1 przedstawiający granice obszaru 
objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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GRANICA OPRACOWANIA

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXVII/243/2021

Rady Gminy Rudnik z dnia 21 kwietnia 2021 r.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 293 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.

Projekt planu będzie tworzony według bieżących potrzeb oraz składanych wniosków mieszkańców
o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym plany miejscowe mogą być sporządzane i uchwalane etapami.

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 sporządzenie planu miejscowego uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń Studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie
realizacji, zapisanych w planie, 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.

Niniejsza Uchwała rozpocznie tryb formalno - prawny sporządzenia zmiany planu stosownie do zapisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt 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 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).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar Gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego
na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest
jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej
uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie
w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.
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