UCHWAŁA NR XXI/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wiślica i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
miasta i gminy Wiślica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.), po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wiślica wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wiślica i oceną
potrzeb w zakresie opracowywania planów miejscowych dla obszaru Gminy Wiślica, Rada Miejska w Wiślicy
postanawia, co następuje:
§ 1.
Przyjąć do wiadomości wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
i gminy Wiślica, które Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zobowiązany jest przekazać Radzie Miejskiej, co
najmniej raz w czasie jej kadencji oraz podjąć działania w zakresie aktualizacji "Studium" jak również
opracowywania planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Wiślica, wynikające z zaopiniowanego
pozytywnie przez Miejsko-Gminną Komisję Urbanistyczną opracowania, na mocy postanowień
art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 2.
Wyniki analizy wymienionej w §1:
1) potwierdzają ocenę o znacznej nieaktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta
i Gminy Wiślica”, uchwalonego uchwałą XX/138/2001 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29.01.2001 r.
skutkującą ewentualnym podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską w Wiślicy o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany przedmiotowego „Studium”,
2) wykazują potrzebę sukcesywnego opracowywania planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Wiślica,
a tym samym kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy wynikającej z zadań
własnych Gminy, a literalnie wskazanych postanowieniami art. 3 ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy.
§ 3.
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po dniu 1 stycznia 1995 r.
mające moc obowiązującą na podstawie art. 87 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uznaje się za aktualne w zakresie przeznaczenia obszaru, które winny być uwzględnione
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wiślica, o których mowa w §2 pkt. 2.
z równoczesnym dostosowaniem ich treści do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz stosownie do art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U.z 2018 r., poz. 1945
z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz, o
których mowa w ust.1, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej , co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Miejska podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku
uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których
mowa w art.27 tryb zmiany studium lub planu.
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