
UCHWAŁA NR XLIII/211/2009 

 Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w 

obrębie miasta śarowa (zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta śarowa zatwierdzonego 

uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w śarowe z dnia 

1lipca 2004 r. 

    

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

„o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 

1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003 

roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w śarowie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów połoŜonych w obrębie miasta śarowa. 

 

§ 2.  Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1  

w skali 1 : 1000 przedstawiający granice obszarów objętych planem. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów.  

 
 

§ 4.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w śarowie  

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- 

                  wania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie             

                  miasta śarowa. 

 

 Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów połoŜonych w obrębie miasta śarowa przystępuje się na 

wniosek Burmistrza Miasta śarowa. 

Konieczność zmiany w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta 

podyktowana jest jego intensywnym rozwojem w ostatnich latach, co wiąŜe 

się z potrzebą dostosowania ustaleń planu do aktualnych wymogów 

ekonomicznych i przestrzennych. 

 Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium Burmistrz 

Miasta śarowa uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie miasta 

śarowa w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził : 
Ryszard Rybak  
insp. d/s  gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. 

 


