UCHWAŁA NR XXXIX/407/22
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:
§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba.
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na
załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Dopuszcza się możliwość etapowego sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Poręby.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba
Elżbieta Kołodziej
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/407/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2022 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz.503), w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzenie planu miejscowego dla centralnej miasta Poręba będzie związane z przeprowadzeniem
procedury planistycznej określonej art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, Burmistrz
Miasta podejmuje kolejno czynności określone w art. 17 w/w ustawy. Plan miejscowy uchwala Rada Miejska
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. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia
stanowią załączniki do uchwały. Burmistrz przedstawia Wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz
dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Uchwała Rady Miejskiej
w sprawie uchwalenia 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 planu miejscowego Burmistrz Miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium,
przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
Niniejsza Uchwała rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu powinien zawierać problematykę określoną
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i sporządzony zostać
z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu i rysunku,
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404). Projekt
rysunku sporządzony zostanie na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy. Materiały
geodezyjne niezbędne do opracowania planu miejscowego, wymagane ustawowo będą pozyskane ze Starostwa
Powiatowego w Zawierciu.
Przewidywane rozwiązania i przeznaczenie terenów w granicach obszaru objętego planem, zgodnie
z załącznikiem graficznym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego będzie kontynuacją polityki przestrzennej miasta określonej w nowej edycji
Studium.
Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwracam się do Rady
Miasta z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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