
 

UCHWALA NR IV/30/19

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru obejmujqcego solectwa éwiklice i Rudoltowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt S ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. 2018 r. poz. 994, z péin. zm.), art. 14 ust. 1 iart. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Przystqpié do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmujqcego so’rectwa Cwiklice i Rudo#towice, zatwierdzonego Uchwa#q Nr V/26/1S Rady Miejskiej

w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015 r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa

élqskiego poz. 404 z dnia 3O stycznia 2015 r.

§ 2. Granice obszaréw objetych zmianq planu okreélono w za’tqcznikach graficznych

Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa+y, ktére stanowiq jej integralnq czes'c'.

§ 3. Wykonanie uchwa’ly powierza sie Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwa}a wchodzi w iycie z dniem podjecia.
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Zahelcznik Nr 1 do uchwaiy Nr IV/30/19

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.
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Za+a_cznik Nr 2 do uchwa’ry Nr IV/30/19

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie 2 art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 22018 r., poz. 1945) Rada Miejska iszczynie podejmuje uchwaiQ

o przystapieniu do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmujqcego sotectwa Cwiklice iRudo’Itowice, zatwierdzonego Uchwa1‘a_ Nr V/26/15 Rady

Miejskiej WPszczynie zdnia 22 Stycznia 2015 r., opubl'ikowanego tzienniku Urzqdowym

Wojewédztwa élqskiego p02. 404 z dnia 30 stycznia 2015 r.

W zwia_zku z:

— wnioskiem Zarzqdu Powiatu w Bielsku-Bia’lej — o zmiane miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu pomZonego wso’lectwie Rudo1towice wzakresie dotycz.a;cym

planowanej rozbudowy istniejqcego Iotniska Kaniéw,

- oraz wnioskiem Przedsiebiorstwa Gérniczego Silesia Sp. z 0.0. - o zmiane miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu po’mionego w so’rectwie Rudo1towice, na ktérym

znajduja sie podstawowe obiekty zak’radu gérniczego,

wystapi’m koniecznos’c’ zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objetego zmianami planu obejmujq tereny, okres’lone w za1qczniikach

graficznych Nr 1 i Nr 2 d0 niniejszej uchwa{y.

Zmiana zapiséw ustalefi w planie miejscowym moZe nastqpié wy¥qcznie poprzez. zmiang planu

miejscowego, ktérego procedure zgodnie 2 art. 14 ust. 1 ustawy rozpoczyna niniejsza uchwa’ra.

W zwia_zku z powstzym podjecie uchwaiy jest uzasadnione.
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