WZÓR
UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA (CZĘŚCI)
Uchwała NR X...........................................................
Rady Miasta..............................................................
z dnia........................................................................
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta.................................., w obrębie dzielnic..................................., rejon ulic........................................
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku, Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006
roku, Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, poz. 880, z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr
119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871)
Rada Miasta...................................................uchwala, co następuje:
§ 1.
Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
…………. w obrębie dzielnic …………………., rejon ulic …………………………
§ 2.
Granice obszaru objętego planem przebiegają następująco:
1. od wschodu – (np. wzdłuż granicy administracyjnej dzielnicy............................................................,
wzdłuż linii rozgraniczającej..................................................................................
2. od zachodu............................................................................................................
3. od południa ...........................................................................................................
4. od północy..............................................................................................................

§ 3.
Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta ...................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta .......................................................................
						
Imię i nazwisko
UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy wykazać, iż podjęcie prac planistycznych ma na celu zapewnienie realizacji celów polityki
przestrzennej wynikającej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy powołać
się na odpowiednie zapisy zawarte w studium i wskazać, które z kierunków polityki przestrzennej miasta mogą zostać
uznane za priorytetowe, uwzględnić potrzeby mieszkańców i rozwoju miasta. Oczywiście konieczne jest także wyraźne
powiązanie projektowanych prac planistycznych z wiążącymi ustaleniami studium poprzez odniesienie przedmiotu
tych prac do kierunków polityki przestrzennej zawartej w studium.

PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 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 tej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem
planu. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w
przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2.000, a w przypadkach
planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia
zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5.000. Plan miejscowy, w wyniku którego następuje
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru
wyznaczonego w studium.
Przed podjęciem uchwały wójt, burmistrz albo prezydent 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. Uchwała o
przystąpieniu do sporządzenia planu rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta.
Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, natomiast nie sporządza się
go w ogóle dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego
do spraw transportu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

