
UCHWAŁA NR 145/XVII/2020 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska – tereny położone na 

zachód od drogi wojewódzkiej D-491 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą Nr 50/VI/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że zmiana nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno, oraz przyjmując do 
wiadomości: 

a) brak wymogu realizacji wynikających z planu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy; 

b) brak uwag do planu. 

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Miedźno w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr 141/XIX/2008 
Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik 
i Izbiska – tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 
129 poz.2513) po § 38 dodaje się § 38a, w brzmieniu: 

„§ 38a. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem K ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny 
infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne - inne sieci infrastruktury technicznej. 

3. Urządzenia i sieci w granicach terenu wymienionego w ust 1 należy realizować jako podziemne, 
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Dopuszcza się realizację elementów nadziemnych pod warunkiem niestwarzania zagrożenia dla 
użytkowników drogi.”. 

2. W załączniku nr 1 do powołanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - Rysunek planu, w skali 1 : 1 000 jest integralną częścią planu. 

§ 3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno. 
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§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określona niniejszą uchwałą wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno 

 
 

Zdzisław Bęben 
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Załącznik do uchwały Nr 145/XVII/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 4 czerwca 2020 r.

RYSUNEK PLANU
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