
UCHWAŁA NR VII/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenu w obrębie Kamieńczyk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) - Rada Miejska 
w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenu w obrębie Kamieńczyk 

§ 2. Granice opracowania zmiany studium określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Zmiana studium powinna uwzględniać uwarunkowania i określać kierunki zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze 
zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 maja 2015 r.                          

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenu w obrębie 

Kamieńczyk.
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Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) ustalenia miejscowego planu, stanowiące podstawę do uzyskania 
pozwolenia na budowę, nie mogą naruszać ustaleń studium. Wprowadzenie na przedmiotowy teren w obrębie 
Kamieńczyk terenów osadniczych przeznaczonych pod przewidywaną zabudowę mieszkaniową i turystyczną 
winno być zgodne z obowiązującym studium, które to ustala na tym obszarze strefę II – wiejska – IIB – kierunek 
rozwoju osadniczy o preferowanej funkcji turystycznej i agroturystycznej, ale jej granice nie są doprecyzowane 
jednoznacznie. W związku z powyższym w celu uniknięcia zarzutów, co do nienaruszania ustaleń studium, uznano 
za niezbędne przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Międzylesie dla przedmiotowego terenu. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenu w obrębie Kamieńczyk zostanie 
opracowana z zachowaniem procedury planistycznej i zakresu przedmiotowego projektu studium określonych 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2015, 
poz. 199 ze zm.). Obszar objęty zmianą znajduje się w bezpośredniej bliskości infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej. W związku z powyższym przystąpienie do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenu w obrębie Kamieńczyk jest 
zasadne.
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