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UCHWAI,A NR XIX/280/20

RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany studium uwarunkowarfi i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice, dla dzialek oznaczonych nr ew. 48711,487t2,

48713,48715 polo2onych w obrgbie ewidencyjnym 0004 Gowidlino, Gmina Sierakowice

Na podstawie art.9 ust. I i 3 wzwiqzku zarl.27lstawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. lJ . z 2020 r. poz. 293 z p62n. zm) oraz art. 1 8
ust.2pkt5ustawy zdnia8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (tj.Dz.tJ.z2020r.poz.713), RADA
GMINY SIERAKOWICE UCHWALA, CO NASTSPUJE:

$ 1. Przystgpuje sig do sporz4dzenia zmiany studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennegoGminySierakowice,dladzialekoznaczonychffew.4S'7l1,48712,48713,48715pohoZonych
w obrgbie ewidencyjnym 0004 Gowidlino, Gmina Sierakowice.

$ 2. Granice obszaru objgtego projektem zmiany studium przedstawia zalEcznlk graftczny stanowi4cy
integraln4 czgSi niniejszej uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisenr aft. 9 ust. I ustawy o planowaniu i za.gospodarowaniu przestrzennym
(ti. Dz.U. 22020 r. poz.293 zpoLn. nn.) rada gminy podejrnujqca uchwalg o przyst4pieniu
do sporz4dzenia zmiany studiunt uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego wszczyna
procedurg, kt6rej efektem staje sig okreSlenie polityki przestrzenrnej okreSlonego obszaru, w tym
I okal nych zasad zago spodarowan i a p rzestrzenn ego.

Celent i rolE niniejszej uchwaly intencyjnej jest zatem zakornunikowanie wszczgcia procedury
planistycznej wrazz okreSleniern obszaru, dla kt6rego rada gminy zartierza uchwalii zmiang studiurn.

Teren objgty niniejsz4 uchwalq, okreSlony w zal1czniku grafrcznym, polo2ony jest w miejscowoSci
Gowidlino, obrgb ewidencyjny 0004 Gowidlino, po wschodniej stronie Jeziora Gowidliriskiego, przy
drodze gminnej, na przedltleniu biegu ulicy Prymasa Wyszyriskiego.

Dla okreSlonego w zal4czniku graficznym obszaru obowi4zuje studium uwarunkowafi
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwalzl Nr XXXIII/384117 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 30 czerwca 20ll r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowafi
i kierunk6w zagospodarowania przestl'zennego Gminy Sierakowice. Ustalenia w/w studium
un i em o2l iwi ajq r ealizacj g planowanego przeds i gwzi gci a.

W ramach planowanej zmiany studium, nniany dokonad naleZy zar6wno w czgsci tekstowej jak
i graficznej studium, w odniesieniu do wszystkich tresci, kt6re w wynillu wprowadzonej zmiany przestaj4
by6 aktualne, w szczegolnoici zrian w zakresie okreSlonym w art. 10 cytowanej na wstgpie ustawy.

W celu urnozliwieniarealizacji zabudowy na omawianym obszarze, uzasadniona jest zmiana studium
w w/w zakresie.

W zwi4zku zporyzszytn podjgcie uchwaly uwaza sig za uzasadnione.

y Gminy

uczkowski
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Uchwala numer XIX/?BO/ZO "Podjqcie uchwaty w sprawie
przystqpienia do sporz4dzenia zmiany studium uwarunkowali i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy sierakowice,
dla dzialek oznaczonych nr ew. 487 /L, 487 /2, 487 /3, 487 /5
polo2onych w obrqbie ewidencyjnym 0004 Gowidlino, Gmina
Sierakowice" zostala podiqta nastqpuiqc4 proporciq glos6w: iestem za
13, iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.

Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zwykt4 wiqkszo6ci4 gtos6w.
D ata i godzina glo sowania : 11.09.2020 73 :1.7:29

Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Radni zaslosowali iak poni2ei:

Iestem za
1. Wieslaw Gatka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzej Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Bogumila Okroi
B. Ian Stachnik
9. Pawel Stoszek

10. Ryszard Toruficzak
Lt. AndrzeiWenta
12. PiotrWoiniak
13. MariqWrdblewska

Wstrzymuie sie

BRAK

Numer zal4cznika

Iestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

t. I Ryszard Piasecki

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za po6rednictruem oprogramowania DSSS Vote App.


