
UCHWAŁA NR IX/81/2019
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), po stwierdzeniu, że zmiana planu 
nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec", 
przyjętego uchwałą Nr VIII/47/59/2011 z dnia 26 maja 2011 r. ze zm., Rada Gminy Suszec uchwala, co 
następuje:

§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw 
Rudziczka i Suszec, przyjętym uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015 r. 
opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4063, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 40 ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) z zastrzeżeniem lit. g liczba miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na 30 m2 powierzchni 
całkowitej obiektów usług, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie. 
Miejsca do parkowania należy realizować na terenie działki budowlanej na otwartym terenie, 
w parkingach podziemnych lub w garażach";

2) w § 40 ust. 1 pkt 1 po literze f dodaje się literę g w brzmieniu:

"g) na terenie o symbolu E4U dopuszcza się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla obiektów 
usługowych jako wskaźnik 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach usługowych zlokalizowanych na 
terenie o symbolu E4U".

§ 2. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U są następujące załączniki:

1) Nr 1 - „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu”;

2) Nr 2 - „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych”.

§ 3. Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do uchwały, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4836



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Szymon Sekta
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, 
nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych 
rozstrzygnięć.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

z przepisami o finansach publicznych

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U nie wprowadza nowych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w porównaniu z inwestycjami, które 
przewidywane były w prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec, przyjętego uchwałą  Nr 
XI/82/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015 r.

W związku z powyższym nie zachodziła więc potrzeba podejmowania nowych stosownych rozstrzygnięć.
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