
                                                                                                                       
 

 
UCHWAŁA NR VIII/98/07 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 3 lipca  2007r. 

 
 

w  sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. póz. 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 

oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami:  Dz. U. 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) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Przystępuje się do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała, uchwalonego uchwałą Nr XVII/170/2000 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 31 marca 2000r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego  Nr 36 

z dnia 8 czerwca 2000r., poz. 192, 

2. Zmianą planu obejmuje się obszar położony w granicach administracyjnych miasta i na 

części gruntów wsi Wasiłowice, określony na załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

1. Zmianę planu podejmuje się w celu zapewnienia zaspokojenia terenów pod rozwój 

różnorodnych form działalności gospodarczej oraz mieszkalnictwa, przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju,  ładu przestrzennego i harmonii zabudowy, wysokich walorów 

krajobrazowych oraz ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2. Zakres  zmiany planu obejmuje: 

1) doprowadzenie  do zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała oraz ustaleniami  zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, uchwalonej uchwałą Nr 

XXVII/302/2001r. Rady Miejskiej w  Białej  z dnia 21 czerwca 2001 roku; 

2) doprowadzenie do zgodności z wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), a także obowiązujących przepisów odrębnych,  w 

tym szczególnie do zgodności z wymogami: 

a) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); 



b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.   Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2006r. 

Nr 129, poz. 902 z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 

poz. 880); 

d) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 

z późn. zm.); 

e) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (jt. Dz. U. z 2005r. 

Nr 228, poz. 1947  z późn. zm.); 

f) ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007r.  Nr 19, 

poz. 115 późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 

3. Zmiana planu będzie sporządzona z uwzględnieniem wyników „Oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała oraz 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.  

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Białej. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a o jej podjęciu ogłasza się w miejscowej prasie i 

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


