
UCHWAŁA NR XXXV/236/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy 
produkcyjno - usługowej na terenie wsi Zawonia 

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

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Gminy Zawonia obejmującego teren strefy produkcyjno - usługowej na terenie wsi Zawonia. 

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 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Wyrys z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia

granica obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXV/........../2022 
Rady Gminy Zawonia
 z dnia 24 lutego 2022 r.
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A.Niewojt
Maszyna do pisania
236



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 położony jest w zachodniej części wsi Zawonia, 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.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zawonia, przyjętym uchwałą nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawonia, teren objęty projektem planu znajduje się w granicach obszaru o przeważającej
funkcji produkcyjno – usługowej.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu podyktowane jest rozszerzeniem terenów
inwestycyjnych przeznaczonych na funkcje produkcyjno – usługowe w celu rozwoju
gospodarczego obszaru i zwiększenia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Działania planistyczne związane są również z potrzebą zmiany klasyfikacji drogi głównej oraz jej
przebiegu, w związku z odstąpieniem przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei od realizacji
przedmiotowej drogi z przeznaczeniem na obwodnicę wsi Zawonia, a koniecznością zapewnienia
rozwijającym się terenom o funkcji produkcyjno – usługowych dostępu do drogi wojewódzkiej,
który ominie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zmniejszy natężenie ruchu na tych
obszarach mieszkaniowych.
W związku z powyższym sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu wsi Zawonia uważa się za uzasadnione.
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