
UCHWAŁA NR XIX/178/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2020.713) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
obejmującego teren położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa. 

§ 2. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określono na 
załączniku graficznym do niniejszej uchwały, który stanowią jej integralną część. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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  Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/178/20 
  Rady Gminy Kłodawa 

  z dnia 24 czerwca 2020 

 

 

GMINA KŁODAWA 

     OBRĘB KŁODAWA 

Granica opracowania 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020
poz. 713) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy plan będzie stanowił zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XI/53/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

Analiza

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa, gmina
Kłodawa.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 ze zm.) przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano analizy:

1)zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

2)stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXIX/228/13 z dnia
13.06.2013r.;

3)materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

4)niezbędnego zakresu prac planistycznych.

Ad. 1)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmuje teren o powierzchni ok. 1,9266 ha
położony nad jeziorem Kłodawskim, przy ulicy Jeziornej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa, w gminie
Kłodawa. Teren ten jest częściowo zabudowany budynkiem Gminnego Centrum Kultury, obiektami
związanymi z prowadzeniem działalności Wakeparku oraz obiektami związanymi z obsługą plaży (toaleta,
punkty gastronomiczne). Ze względu na wprowadzenie do obecnie obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego innej funkcji, niż ustalona w planie, zasadnym staje się
dostosowanie zapisów planu do aktualnego studium.

Ad. 2)

Realizacja założeń MPZP będzie zgodna z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa. Uaktualnienie zapisów planu nie będzie kolidowało
z zapisami studium.

Ad.3)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony z wykorzystaniem urzędowych
kopii map ewidencyjnych i opiniodawczych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony na mapach
w skali 1:1000 i 1:2000.

Ad. 4)

Zakres prac planistycznych określa się zgodnie z art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Biorąc pod uwagę argumenty zawarte w niniejszej analizie stwierdzam, iż zasadnym jest przystąpienie do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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