
FlADA GMINY
w Gómie

26-00s GÓRNo,
tet. 30-23ł47 UCHWAŁA Nr Xx/164l2012

Rady Gminy w Górnie
z dniaałmąaaqtzr.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy GÓrno "Bęczków".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity DZ. U. Nr Z 2001 r. Nr ].42, poz, 1591 ze Zmianami), art. ].4 ust. Ii 2w zwiąku z arL.27

UstaWy-Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, pOZ,

717 Ze Zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

].. przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy GÓrno "Bęczków".

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. ].

będą ustalenia, o których mowa W art. 15 ust. 2 oraż ust, 3 ustawy o p|anowaniu i

zagospodarowaniu przestrżennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z

uwzględnieniem różnorodności lunkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu

zagospodarowania przestrzenneg0.

Załącznik graliczny Nr ]. i Nr 2 stanowi integralną część uchwaly.

§2

WykOnanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§3

Uchwała wchodzi W zycie Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w

Górno,
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UzAsADNlENlE

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz, 717 ze zmianami).
Zmiana miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "BęczkóW' wynika

z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości, którzy na terenie objętym zmianą p|anu

zamierzają prowadzić działalność zwiąaną z eksploatacją piasków (zał. Nr 2) oru realizować

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zał. Nr 1). obowiąujące ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ograniczają możliwości inwestycyjne.

W celu stworzenia moz|iwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomoŚci podejmuje się
niniejszą uchwaĘ.

Dokonano również czynności o których mowa w art. ].4 ust, 3 i 5 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, tj. teren objęty zmianą planu nie jest wyznaczony w studium pod

sporządzenia p|anu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonana Została analiza dotycząca
zasadności przestąpienia do sporządzenia zmiany pIanu i stopnia zgodności przewidywanych

rozwięań projektowych z ustaleniami studium, przygotowywane Zostaly równieź materiały geodezyjne

oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych.

Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiąań zmiany planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górno uznano, że są one nie
zgodne ze Studium. Tak, więc podjęte Zostaly działania zmierzające do doprowadzenia do zgodności
tych dokumentów,
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