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UCHWAŁA NR XIX. .2021 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 7 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1387 ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz w związku z uchwałą nr XI.145.2020 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k m. 25, po 
stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Białej przyjętego uchwałą Nr XVIII.231.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 marca 2021 r., Rada 
Miejska w Białej uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, 
działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały; 

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie przekroczy od strony określonej 
w planie miejscowym elewacja po zewnętrznym obrysie ściany budynku; 

2) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie; 

3) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce; 

4) teren – należy przez to rozumieć obszar objęty planem o określonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, oznaczony na rysunku planu symbolem; 

5) uchwała – niniejsza uchwała; 

6) usługi publiczne – należy przez to rozumieć tereny i obiekty związane z działalnością publiczną w zakresie 
administracji, w tym obiekty usługowe służące celom publicznym, określonym w przepisach odrębnych; 
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7) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć: 

a) wysokość budynków zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, 

b) wysokość budowli mierzoną od najniższej projektowanej rzędnej terenu położonej przy nadziemnej części 
obiektu do najwyżej położonego punktu obiektu. 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) granice terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW tożsame z granicami ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na 
środowisko; 

5) przeznaczenie terenu wraz z symbolem; 

6) wymiary wyrażone w metrach. 

Rozdział 2. 
Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IT/O ustala się zasady określone w niniejszym 
paragrafie. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: 

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna, w tym gospodarowanie odpadami rozumiana jako: 

a) obiekty lub urządzenia związane z gospodarowaniem odpadami w zakresie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, w tym: magazynowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 
magazynowanie przedmiotów do ponownego użycia, punkt napraw i przygotowania odpadów do 
ponownego użycia, 

b) instalacje i obiekty służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, 
z wyłączeniem instalacji i obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
wykorzystujących energię wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego, 

c) instalacje i obiekty odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW, 

d) urządzenia i instalacje wytwarzające energię opartą na paliwie: gazowym, paliwach stałych, biopaliwie, 
energii elektrycznej, geotermalnej, opartych o odzysk energii w układach rozdzielonych lub układach 
kogeneracyjnych, 

e) obiekty i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne 
lub teletechniczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, 

b) usługi publiczne. 

3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, oraz kształtowania zabudowy 
obowiązuje: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku planu, w odległości 6,0 m od zachodniej granicy 
obszaru objętego planem; 

2) wysokość zabudowy nie większa niż 15,0 m, z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) wysokości zabudowy ustalonej w pkt 2 nie stosuje się do inwestycji z zakresu łączności publicznej; 

4) dachy: 

a) symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45°, 
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b) jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 45°, 

c) płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15°; 

5) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 2,0; 

6) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni działki; 

7) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej. 

4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, oraz kształtowania zabudowy 
dopuszcza się: 

1) zieleń; 

2) budynki garażowe; 

3) wiaty; 

4) zadaszenia; 

5) urządzenia budowlane; 

6) sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki, w odległości 1,5m od tej 
granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. 

5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 500 m²; 

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20,0 m; 

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego prostopadły z tolerancją 30°. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej obowiązuje: 

1) dostawa wody z wodociągowej sieci rozdzielczej; 

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej; 

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zaopatrzenie i odbiór energii elektrycznej poprzez dystrybucyjne sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego 
napięcia oraz ze źródeł energii, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

5) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadających przepisom 
odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z możliwością korzystania ze źródeł 
energii, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

6) gospodarka odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej dopuszcza się: 

1) zbiorniki na gaz, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) budowę stacji transformatorowych i budowę oraz rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia. 

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązuje: 

1) obsługa komunikacyjna z ul. Prudnickiej, graniczącej z obszarem objętym planem od strony zachodniej; 

2) lokalizacja miejsc do parkowania na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja; 

3) nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej; 

4) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w strefach ruchu w ilości 
zgodnej z przepisami odrębnymi; 

5) na terenie innym niż wymieniony w pkt 4 nie mniej niż 1 miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową na każde rozpoczęte 10 miejsc do parkowania. 

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dopuszcza się: 
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1) dojazdy i dojścia; 

2) otwarty parking terenowy; 

3) garaże wbudowane i wolno stojące. 

10. W zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii ustala się: 

1) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na 
środowisko zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w granicach, o których mowa w pkt 1, obowiązuje zakaz sytuowania zagospodarowania kolidującego 
z funkcjonowaniem tych urządzeń. 

11. W zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje 
wysokość stawki procentowej: 10%. 

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX. .2021

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 7 maja 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.   .2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 7 maja 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 

Ze względu na brak uwag podlegających rozstrzygnięciu Rada Miejska w Białej nie dokonuje rozstrzygnięć 
wynikających z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741).
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.   .2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 7 maja 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741) Rada Miejska w Białej postanawia co następuje. 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej 
w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25 przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy w zakresie budowy nowych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, w tym: wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz oświetlenie. 

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu Gminy Biała, a także ze 
środków zewnętrznych.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX. .2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 7 maja 2021 r. 

Zalacznik4.gml
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Białej jest wynikiem realizacji uchwały nr XI.145.2020 Rady
Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k m. 25.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod tereny infrastruktury technicznej, w tym gospodarowanie
odpadami.

Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie, w formie prawa
miejscowego, takich warunków zagospodarowania terenu, które pozwolą maksymalnie podnieść walory terenu
objętego tym planem i wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i inwestorów, a jednocześnie usankcjonować
ustalenia wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W wyniku
przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białej stwierdzono, iż plan nie narusza ustaleń zawartych
w Studium.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego
uprawniają Radę Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

W trakcie przygotowywania projektu planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa organy
i instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu o przystąpieniu do
opracowania planu miejscowego. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez określone ustawą organy
i instytucje.

W oparciu o art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r., poz. 247) przeprowadzono procedurę dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W toku opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zaistniała konieczność
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Projekt planu został poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz
przeprowadzenie dyskusji publicznej. Wyłożenie miało miejsce w terminie 25.02.2021 r. do 29.03.2021 r.
a dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 26.03.2021 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły
jakiekolwiek uwagi do projektu planu.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

W zakresie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ustalenia planu określają parametry
kształtowania zabudowy w dostosowaniu do istniejącej zabudowy w otoczeniu. Wskaźniki urbanistyczne oraz
parametry dotyczące zabudowy zostały dostosowane do lokalnych walorów architektonicznych i krajobrazowych.

Zasady kształtowania krajobrazu w zakresie ochrony walorów estetyczno-widokowych zostały określone
w ustaleniach szczegółowych dla terenu.

W obszarze objętym ustaleniami planu nie stwierdzono występowania zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.

Zapisy planu w zakresie wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
uwzględniają potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności dla terenów zabudowy przyjęto
ustalenia w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obszaru, zapewniającego dojazd do wszystkich
nieruchomości w jego granicach.

Ustalenia planu wykorzystują w pełni walory ekonomiczne przestrzeni. Plan obejmuje działkę zabudowaną
położoną w mieście Biała, na której obecnie funkcjonuje siedziba spółki miejskiej związanej z wodociągami
i kanalizacją. Ustalenia planu miejscowego zakładają wykorzystanie potencjału terenu pod lokalizację punktu
selektywnej zbiórki odpadów oraz umożliwiają lokalizację instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii,
w celu zapewnienia potrzeb energetycznych i cieplnych terenu objętego planem i być może terenów przyległych.

W procesie przygotowywania planu miejscowego uwzględniono prawo własności poprzez wyłożenie do
publicznego wglądu, w trakcie których uwzględniano w maksymalny możliwy sposób uwagi zainteresowanych
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osób. Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny, dla których należało zapisać zakazy
i nakazy w zakresie obronności państwa. Waga interesu publicznego została przeanalizowana i uwzględniona,
ponadto przyjęto w planie zapisy pozwalające na optymalizację skutków finansowych uchwalenia planu,
w szczególności dotyczących budowy dróg i infrastruktury należących do zadań własnych gminy.

Udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapewniono
w zgodnie z przepisami art. 17 pkt 1, 9 i 11 ustawy, poprzez możliwość składania wniosków do projektu,
zorganizowania wyłożenia projektu do publicznego wglądu, zorganizowanie dyskusji publicznej, wyznaczanie
terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Informacje o tych działaniach były przekazywane do publicznej
wiadomości w sposób określony w przywołanych wyżej przepisach ustawy, w tym także przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Dokumentacja prac planistycznych pozostaje dostępna do wglądu w celu zachowanie
jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Na terenie objętym planem miejscowym w zakresie zapewnienia wody do celów zaopatrzenia ludności
uwzględniono potrzebę w oparciu o istniejące i projektowane uzbrojenie terenu.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy gmina ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie
jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Interes prywatny został
uwzględniony w szerokim zakresie, w szczególności w zakresie przeznaczenia pod zabudowę gruntów we
władaniu osób fizycznych, z uwzględnienie ich uwag dotyczących kształtowania zabudowy i warunków
zagospodarowania terenów. Zabezpieczenie interesu publicznego polegało na umożliwieniu lokalizacji
infrastruktury technicznej związanej z kompleksową obsługą mieszkańców.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

W ustaleniach planu dążono do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Obszar objęty
planem przylega do drogi publicznej, z którą połączony jest istniejący zjazdem.

Ustalenia miejscowego planu nie przewidują lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej.

Zapisy planu nie wprowadzają ograniczeń wynikających z możliwości przemieszczania się pieszych
i rowerzystów.

Obszar objęty planem jest przygotowany do zabudowy w zakresie dostępności komunikacyjnej i dostępności
infrastruktury.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania:

Przewidywane rozwiązania planu nie będą naruszały ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Białej.

Ustalenia planu są zgodne z treścią oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biała. Ocena aktualności studium i planów miejscowych”, przyjętą uchwała
nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. W wyżej wymienionym dokumencie uznano, że konieczna jest
aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
rozwoju Gminy Biała.

W związku z powyższym, niniejszy plan uwzględnia w maksymalny sposób ww. plany miejscowe, przy
uwzględnieniu aktualnie obowiązującego studium, aktualnych uwarunkowań oraz obowiązujących przepisów
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych.

Uniwersalne projektowanie zostało uwzględnione w projekcie planu poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby
miejsc do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:
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Analizę wpływu ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy przeprowadzono w toku sporządzania
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, wykonanej na podstawie przepisu art. 17 pkt 5
ustawy. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż uchwalenie planu w badanym obszarze związane będzie
z nieznacznymi wydatkami związanymi z kosztami sporządzenia planu.

Należy jednak pamiętać, że celem gospodarki przestrzennej nie jest na ogół maksymalizacja efektu
ekonomicznego, podstawą jest uporządkowanie przestrzeni, dobór funkcji do otoczenia z uwzględnieniem
czynników przyrodniczych i krajobrazowych. Rozwój nowej zabudowy wzbogaci strukturę funkcjonalno –
przestrzenną gminy i wpłynie na jej atrakcyjność pod względem inwestycyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25, jest zgodny z polityką przestrzenną gminy Biała oraz
sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Plan nie pozostaje w sprzeczności z interesem
publicznym, uwzględnia wymagania ochrony środowiska oraz tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa
wcześniej. Ponadto plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Białej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Białej uznał za uzasadnione przedłożenie Radzie Miejskiej
przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25.

Sporządził:

Dolnośląskie Biuro Projektowania

Urbanistycznego Sp. z o.o.

Biała, dnia 29 kwietnia 2021 r.
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