
UCHWAŁA NR XXXV/235/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego we wsi Tarnowiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z póź. zm.) Rada 
Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Gminy Zawonia obejmującego teren położony we wsi Tarnowiec. 

2. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa mapa 
stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Wyrys z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia

Wyrys z obowiązującego miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXV/......../2022

Rady Gminy Zawonia

z dnia 24 lutego 2022 r.

granica obszaru objętego   projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UZASADNIENIE

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały.
Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuje działki nr 157/40, nr 157/42, nr 157/67, nr 157/74, nr 157/75, nr 157/76,
nr 157/77, nr 157/78 oraz część działki nr 157/11 obręb Tarnowiec, został wskazany na załączniku
graficznym stanowiącym integralną część uchwały.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rozpocznie tryb formalnoprawny
sporządzenia planu, stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Na części obszaru objętym niniejszym przystąpieniem do sporządzenia planu, t.j. na działkach nr
157/40, nr 157/42, nr 157/67, nr 157/74, nr 157/75, nr 157/76, nr 157/77 oraz nr 157/78,
obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Zawonia Nr XIII/99/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie uchwalenia planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Tarnowcu na obszarze
gminy Zawonia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 249 poz. 4112), który ustala
następujące przeznaczenia dla przedmiotowych działek:

1. działki nr 157/40 oraz nr 157/42, obręb Tarnowiec – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN), zieleń trwała, wody (ZT,W) oraz teren poszerzenia drogi gminnej
(K);

2. działka nr 157/67, obręb Tarnowiec – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN), zieleń trwała, wody (ZT,W), teren pod stację transformatorową słupową (EE) oraz
teren poszerzenia drogi gminnej (K);

3. działki nr 157/74, nr 157/75 oraz nr 157/76, obręb Tarnowiec – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz teren poszerzenia drogi gminnej (K);

4. działki nr 157/77 oraz nr 157/78, obręb Tarnowiec – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN) oraz zieleń trwała, wody (ZT,W),

Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
we wsi Tarnowiec podyktowane jest potrzebą uregulowania przebiegu obecnie obowiązującej linii
zabudowy oraz aktualizacji przepisów i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym planie
miejscowym. Przeprowadzenie tej procedury planistycznej umożliwi właścicielom działek
występujących na przedmiotowym obszarze do realizacji przyszłych inwestycji budowlanych i
rozwoju mieszkalnictwa we wsi Tarnowiec. Ustalenia w planie miejscowym będą zgodne z
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zawonia.
Ponieważ obowiązujący plan został uchwalony w 2004 roku, zmianie uległy zarówno przepisy
prawa, jak również częściowo uwarunkowania dla przedmiotowych terenów, w związku z czym
zasadne jest sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego obszaru.
W związku z powyższym sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanego wyżej terenu położonego we wsi Tarnowiec, uważa się za
uzasadnione.
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