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Uchwała Nr LIV/309/10
Rady Miejskiej w Korfantowie 
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów


	Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474), oraz z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami  z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z
 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr  28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1.

	Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r., na obszarze miasta Korfantów dla:

	 terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;

 terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Nyskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.
	Granice terenów objętych zmianą planu zostały określone na mapach ewidencji gruntów, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały:

- Nr 1 – dla terenu opisanego w pkt. 1;
     - Nr 2 – dla terenu opisanego w pkt. 2.

§ 2.

Zakres zmiany planu obejmuje określenie:
	przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
	zasad ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego;
	zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
wymagania wynikające  z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
	granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;
	szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;





	zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Jan Oleksów






