
UCHWAŁA NR XXXI/323/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 446, 1579, 1948, 730 i 935 ) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, zwanego dalej planem.

2. Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073.):
„w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej „planem miejscowym”, z
zastrzeżeniem ust. 6, gdzie ust. 6 stanowi, iż planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych,
z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Według art. 14 ust. 2. Ww. ustawy integralną częścią uchwały, jest załącznik graficzny
przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Plan będzie obejmował obszar, na obrzeżu miejscowości Branice, stanowiący własność Gminy
Branice, położony na południe od drogi wojewódzkiej nr 419. Ww. obszar jest wnioskowany dla zabudowy
techniczno produkcyjnej: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z drogą wewnętrzną
zapewniającą dostęp. do drogi publicznej.
Dla gminy Branice obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Branice przyjęte uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku,
zmienione uchwałą Nr XXXII/168/2008 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008r.
Zgodnie z przyjętym, w ww. studium, możliwym sposobem rozwiązania problemu bezrobocia

mieszkańców gminy (celem rozwoju) jest między innymi:
– reorientacja struktury funkcjonalnej gminy w kierunku rozwoju funkcji pozarolniczych (na bazie

istniejących uwarunkowań.
Przyjęte ww. studium kierunki działań długookresowych (umożliwiających osiąganie celu rozwoju)
wskazują między innymi na: wyznaczenie obszarów dla lokalizacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
w szczególności: nieuciążliwego drobnego przemysłu (...).
W ramach przyjętych kierunków działań długookresowych jednym z działań jest:
– przygotowanie przez samorząd lokalny terenów dla pozarolniczej działalności gospodarczej jako oferty

dla inwestorów w szczególności pozamiejscowych - terenów w optymalnej sytuacji stanowiących
własność komunalną, najlepiej uzbrojonych w infrastrukturę.

Ponadto objęcie ww. obszaru miejscowym planem nie narusza przyjętego w studium celu rozwoju:
świadomego kształtowania i pielęgnowania krajobrazu wiejskiego - koresponduje z jednym z przyjętych
działań:
– realizacja nowych obiektów na zasadzie wymiany kubatury, w lukach budowlanych lub na zasadzie

organicznego, ekonomicznie uzasadnionego uzupełnienia struktur osadniczych, w aspekcie ochrony
otaczających kompleksów rolnych oraz zachowania ładu przestrzennego (zwartości struktur
osadniczych).

Obszar objęty planem stanowi użytki gruntowe: tereny komunikacyjne - drogi oraz grunt orny w IV klasie
bonitacyjnej (nie wymagający uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze), położony jest
w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnej cegielni (terenów historycznie przeznaczonych dla funkcji
produkcyjnej) oraz terenów stanowiących użytki gruntowe: tereny przemysłowe (od południa), użytki
kopalne (od północy i wschodu).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy, uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Gminy
Branice projektu przedmiotowej uchwały, obejmującej obszar położony w sołectwie Branice.

Plan miejscowy, sporządzony dla ww. obszaru stanowić będzie akt prawa miejscowego, będący
instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, określonej w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice.
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