
UCHWAŁA NR ………. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

Z DNIA ……………………… 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Brzegi Dolne II 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), Rada 

Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

 

§1.  

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Brzegi Dolne II w gminie Ustrzyki Dolne. 

 

§2.  

 
Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w §1 zostały przedstawione na załączniku 

graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią 

uchwały.  

 

§3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych 

 

…………………………………. 

 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

Z DNIA ……………………… 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Brzegi Dolne II 

 

Konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Brzegi Dolne II w gminie Ustrzyki Dolne wynika z potrzeby ustalenia odpowiednich warunków 

zagospodarowania terenu odpowiadającym obecnym wymaganiom lokalnej społeczności. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne w gminie 

Ustrzyki Dolne II przyczyni się do uporządkowania i odpowiedniego ukierunkowania 

zagospodarowania tych terenów. Zasady zagospodarowania określone w planie miejscowym 

pomogą kształtować ład przestrzenny w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.  

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II 

obejmuje teren o powierzchni około 18,5 ha. Obecnie przedmiotowy obszar nie jest objęty 

żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz 

określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym  

w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), a także, w zależności od potrzeb,  

w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy. 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II  

w gminie Ustrzyki Dolne zostanie sporządzony w skali 1:1000 lub 1:2000 w zależności od 

potrzeb. 

Wobec powyższego przekłada się projekt uchwały do przyjęcia przez Radę Miejską  

w Ustrzykach Dolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


