
UCHWAŁA NR XXXIII/314/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 

z dnia 24 października 2013 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 

2011r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Borki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645) i art. 14 ust. 1, 2  i 4 ustawy z dnia     

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku 

poz. 647, zm. z 2012r, poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21 i poz. 405) Rada Gminy Dobrzeń 

Wielki uchwała , co następuje: 

 

 § 1. 1. Rozszerza się granice opracowania planu.  

 

2. Granice terenu, o który rozszerza się opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Borki przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/314/2013 z dnia 24 października 2013  w sprawie zmiany 

uchwały Nr XI/104/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki  z dnia 6 października 2011 r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Borki 

 

Na terenie obrębu Borki stwierdzono że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Czarnowąsy, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXX/206/2009 z 

dnia 12 lutego 2009r., obejmującego również część obszaru wsi Borki, stanowiące integralna część 

strefy produkcyjnej przyległej bezpośredniego do Elektrowni Opole, spowodowały ograniczenie 

możliwości zainwestowania działek nr 1041/203, 640/203 i części działki 1046/78 (obręb Borki) 

poprzez ustalenie użytkowania rolniczego przedmiotowego terenu. Przywrócenie przeznaczenia 

przedmiotowego terenu z przed roku 2009 jest możliwe wyłącznie w trybie zmiany ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z procedowaniem opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Borki możliwe jest włączenie przedmiotowego terenu w granice 

trwającego opracowania planu. 

Wprowadzenie dodatkowego terenu do granic opracowywanego planu wymaga zmiany uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Borki.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXXIII/314/2013  

                                                                                                                                      Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

                                                                                                                                           z dnia 24 października 2013 r.  

 

 


