
E4pA GBryrhrY
srERAKr:u;"icu

woj. pomorskie

UCHWAI,A NR XIX/284/20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia | 1 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzialek oznaczornych nr ew. 48711,48712, 48713, 48715 poloi,onych w obrgbie ewidencyjnym

0004 Gowidlino, Gmina Sierakowice.

Na podstawie art. 14 ust. l-4 ustawy zdnia 2Tmarca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.22020 r. poz.293 zp62n. zm.) oraz art. l8 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.U. 22020 r. poz.7l3), RADA GMINY SIERAKOWICE UCHWALA,
CO NASTQPUJE:

$ 1. Przystgpuje sig do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzialki oznaczonej nr ew. 48711, 48712, 48713, 48715 poloZonych wobrgbie ewidencyjnym
0004 Gowidlino, Gmina Sierakowice.

$ 2. Granice obszaru objgtego projektem planu przedstawia zal1cznik graficzny, stanowi4cy integraln4
czgS6 niniejszej uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 4. Uchwala wchodzi w \cie z dniem podjgcia.
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Llzasadnienie

Zgodnie zprzepisem art. 14 ust I usl.awy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(tj.Dz.U. 22020r. poz.293 zpoin. nn.') rada gminy, podejmuj4ca uchwalg oprzyst4pieniu do
sporz4dzenia tniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wt;zczyna procedurg, kt6rej efektem
staje sig okreSlenie przezfiaczenia teren6w, sposobu ich zagospodrlrowania i zabudowy. Zawartoic
uchwaly intencyjnej ustawodawca okreSlil na gruncie przepisu art. lzl ust. 2 cyt. ustawy, zgodnie
zktlrym integralnym elementem uchwaly jest zal7cznik graficzny przedstawiaj4cy granice obszaru
obj gtego proj ektem planu rniejscowego.

Celem i rol4 niniejszej uchwaly intencyjnej jest zalem zakomunikowanie wszczgcia procedury
planistycznej wrazz okreSleniem obszaru, dla kt6rego rada gminy zamierza uchwalii plan miejscowy.

Teren objgty niniejszE uchwalq, okreSlony w zalqczniku graftcznyn,jest zlol<alizowany w obrgbie ew.
0004 Gowidlino, jest tereneln niezainwestowanyrn i zlokalizowanyrn po wschodniej stronie Jeziora
Gowidliflskiego, przy drodze gminnej, na przedLtzeniu biegu u[. Prynrasa Wyszyriskiego.

Dla wskazanego w zalqcznlku graficznym terenu, brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie do treSci afi. 14 ust.5 ustawy z:.dnia 27 rnarca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, W6jt wykonal analizg zasadnoSci przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodnoSci przewidyrvar-rych rozwiEzafi tego planu
z ustaleniami Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice,
zatwierdzonym Uchwal4 Nr XXXIII/384/17 l{ady Gnriny Sierakowice ;z dnia 30 czetwca 2017 roku.

Z wlw analizy wynika zasadnoSi opracowania miejscowego planu z:agospodarowania przestrzennego,
wzglgdem zamierzeh inwstycyjnych, po uprzednim wprowadzenit zmian w studium uwarunkowaf
i kierunk6w zagospodarowania przestl'zenuego Gminy Sierakowice.

W zwi4zku z powylszym podjgcie uchwaly uwa2a sig za uzasadnionr:.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

Uchwala numer XIX/254/20 "Podiqcie uchwaty w sprawie
przyst4pienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla w dzialek oznaczonych nr ew. 487 /L, 4gr /2,
487 /3,487 /5 polo2onych w obrqbie ewidencyinym 0004 Gowidlino,
Gmina Sierakowice" zostala podiqta nastqpuiEc4 proporciq glos6w:
iestem 2a14, iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.

Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zv'ryl*4wiqkszo5ci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: \1.09.2020 13:19:1"3

Radni zagtosowali jak poni2e

Iestem za
1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslqw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Boqumila Okroi
B. Ryszard Piasecki
9. lan Stachnik

10. Pawel Staszek
11. Ryszard Toruficzak
L2. AndrzeiWentq
13. PiotrWoiniak
14. MariaWr6blewska

Wstrzymuiq siq

BRAK

Iestem urzeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w

BRAK
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