
PROJEKT 
UCHWAŁA NR XI/   /2015 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  
 

z dnia 30 sierpnia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  
27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Głogówku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rozszerza się granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Głogówek. 

 

§ 2. Granice terenu, o który rozszerza się obszar opracowania, obejmują tereny zgodnie z 

załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

  

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 

2015 roku w sprawie przystąpienia do o pracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Głogówek nie ulegają zmianie. 

 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku 

Mieczysław Hołówko 



Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr .............................. 

Rady Miejskiej w Głogówku 
z dnia .................... 2015r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr .............................. 
Rady Miejskiej w Głogówku 
z dnia .................... 2015r 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  
27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do o pracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek 
 

W związku z potrzebami w zakresie ustalenia terenów pod urządzenia fotowoltaiczne oraz w 
zakresie zmian warunków zabudowy obszarów zurbanizowanych miasta, zaistniała potrzeba 
objęcia granicami opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Głogówek dodatkowych terenów. 
W zakresie procedury planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Głogówek wykonano pierwszy etap opracowania, polegający na zawiadomieniu 
o przystąpieniu, zebraniu i rozpatrzeniu wniosków do planu. Plan jest obecnie na etapie 
opracowania projektu planu.  
Teren posiada materiały kartograficzne umożliwiające wykonie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). 
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest zadaniem własnym 
gminy a podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jego opracowania oraz zmian w jej 
zakresie może nastąpić z inicjatywy własnej rady lub burmistrza. 
W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek. 
 
 

 


