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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 18 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) 

wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Miejskiej w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/357/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek 
(obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. 
Głogówek, woj. Opolskie, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 18 lutego 2022 r.
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UZASADNIENIE 

W wyniku przyjęcia niniejszej uchwały zmienia się uchwałę nr XXXVIII/357/2021 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, 
Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. 
Opolskie, poprzez zmianę brzmienia załącznika graficznego określającego granice opracowania. 

Obszar opracowania został pomniejszony o wybrane tereny wskazane na załączniku 
graficznym. Sporządzenie dla przedmiotowych terenów planu miejscowego zgodnego z 
aktualnymi przepisami może obciążać gminę roszczeniami z tytułu spadku wartości 
nieruchomości, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) z uwagi na przeznaczenie 
przedmiotowych terenów wynikające z obowiązujących miejscowych planów. Na etapie 
podejmowania uchwały pierwotnej, niemożliwe było zdiagnozowanie tego problemu. 

Dla obszarów wyłączonych z granic opracowania wiążące pozostaną ustalenia 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

  
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 
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