PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

DRUK NR 4 ggi

w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie śląskiej - Rudzie
w rejonie ulicy Sosinki

dzie gminnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą
niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 4,
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó ź
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(telcst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Rada Miasta Ruda śląska
uchwala:
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przystąpi ć do sporz ą
Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Sosinki,
miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie
ącej integraln ą część - załącznik nr 1 do niniejszej
okreś lonym na mapie w skali 1:2500, stanowi
S 1.

uchwa ły.
Prezydentowi Miasta Ruda
S 2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę
ęcia.
S 3. Uchwata wchodzi w życie z dniem podj

Śląska.

Ruda Śląska, dnia

ądzenia
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miasta Ruda ś ląska o przyst ąpieniu do sporz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie ś ląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Sosinki

śląskiej
Przedmiotem niniejszej uchwaty jest okre ś lenie granic terenu po łożonego w Rudzie
- Rudzie w rejonie ulicy Sosinki, który obj ęty bę dzie procedur ą uchwalenia planu miejscowego.
śląska
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
ska oraz bę dący w u żytkowaniu
przedmiotowy teren, stanowi ący własno ść Gminy Miasta Ruda ślą
owo - Technologicznego oraz Klubu Sportowego „SLAWIA",
wieczystym śląskiego Parku Przemys ł
oznaczony jest symbolami planu: US1 (teren sportu i rekreacji), ZL1 (teren lasów i zadrzewie ń ).
Wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Ruda ś ląska w sprawie obszaru wyznaczonego w niniejszej
ugowych, terenów sportu i rekreacji oraz
uchwale intencyjnej, dotyczy ł wyznaczenia terenów us ł
terenów zieleni urz ądzonej.
Przygotowanie niniejszej uchwa ły został o poprzedzone, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
pienia do sporządzenia planu
z 2015 r. poz. 199) wykonaniem analizy, dotycz ącej zasadnoś ci przystą
z ustaleniami studium uwarunkowa ń i kierunków
i stopnia zgodno ś ci przewidywanych rozwi ązań
Nr PR.0007.79.2015 Rady
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda śląska, podj ętego Uchwat ą
Miasta Ruda śląska z dnia 24 marca 2015 r.
Analiza wykazata, że planowane przeznaczenie przedmiotowego terenu jest merytorycznie
uzasadnione i zgodne z ustaleniami studium.
ły jest uzbrojony
Obszar okre ślony w za łączniku graficznym do niniejszej uchwa
ący skomunikowanie z drog ą
w infrastruktur ę techniczn ą, oraz usytuowany w sposób umo żliwiaj
ędzierzy ńską . Zmiana przeznaczenia
publiczną - ul. Sosinki oraz ul. Jana Gierattowskiego i ul. K
liwi realizacj ę zamierze ń inwestycyjnych
terenów obj ę tych zakresem przedmiotowej uchwa ły umoż
ci inwestycyjnej miasta Ruda śląska.
wnioskodawców, a talde przyczyni si ę do poprawy atrakcyjno ś
a akceptacj ę Miejskiej Komisji
Zmiana ustale ń planu miejscowego w tych rejonach uzyska ł
Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie ś ląskiej.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz okre ś lenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwa łę o przystąpieniu do sporz

ądzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym".
łącznik graficzny przedstawiaj ący
Integraln ą czękią uchwa ły, o której mowa powyżej, jest za
granice obszaru obj ę tego projektem planu.

Wedł ug art. 14 ust. 4 cytowanej vvy ż ej ustawy uchwa
łę o przystąpieniu do sporz ądzania
pianu miejscowego Rada Gminy podejmuje z wł
asnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta.
Biorąc pod uwag ę powyższe, przyj ę cie przez Rad ę

Miasta Ruda śląska niniejszej uchwa ły

jest uzasadnione.
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