
UCHWAŁA NR VII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały  dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lutego 2018 r., dodaje 
się § 2a, o następującym brzmieniu:

„§ 2a. Dopuszcza się etapowe uchwalanie planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz.  U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach podejmuje uchwałę o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie

linii 110 kV w Świebodzicach, w granicach określonych na załącznikach graficznych nr: 1, 2, 3, 4 do

uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lutego 2018 r.

Część terenu objętego planem położona jest w bezpośrednim oddziaływaniu lotniska w Świebodzicach.

Projektowane słupy linii 110 kV nr: 24, 25, 26 (numeracja wg dokumentacji przedstawionej przez Tauron)

przekraczają dopuszczalne wysokości, wynikające z dokumentacji wykonanej dla potrzeb uzyskania przez

Burmistrza Miasta Świebodzice promesy zezwolenia na założenie lotniska oraz deczyzji Wojewody

Dolnosląskiego na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - znajdują się w zasięgu:

- powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych i naturalnych zaprojektowanego

lotniska w Świebodzicach,

- powierzchni stożkowej, gdzie obowiązują zmienne dopuszczalne wysokości zabudowy uzależnione

od położenia względem lotniska.

Aby nie wstrzymywać realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy linii 110 kV: S-125 relacji

Świebodzice - Graby, S-216 relacji Świebodzice - Pawłowice-Paszowice, przystosowanych do temperatury

pracy +80 °C, w części gdzie nie ma sporu co do jej technicznych i projektowych rozwiązań, uznaje się za

konieczne dopuszczenie etapowania uchwalania omawianego planu miejscowego.
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