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UCHWAI,A NR XIX/282/20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzialki oznaczonej nr ew. 2lll2, polo2onej w obrgbie ewidencyjnym 0012 Puzdrowo, Gmina

Sierakowice

Na podstawie art. 14 ust. l-4 usta$y zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.Dz.U.22020r. poz.293 zp62n. zm.) oraz arl. 18 ust.2pkt5ustawy zdnia Smarca
1990r. osamorzEdzie gminnym (tj. Dz.U. 22020r. poz.7l3), RA,DA GMINY SIERAKOWICE
ucHwALA, CO NAST{PUJE:

$ 1. Przystgpuje sig do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzialki oznaczonej nr ew. 21112, polozonej w obrgbie ewidencyjnym 0012 Puzdrowo, Gmina
Sierakowice.

$ 2. Granice obszaru objgtego projektem planu przedstawia zal4cznik graficzny, stanowi4cy integraln4
czgSi niniej s zej whw aly .

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady
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Zalycznik do uchwaly Nr XIX/282I20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. l4 ust I ustawy o planowaniu i :agospodarowaniu przestrzennym
(t.j.Dz.U. 22020r. poz.293 zpoLn. nn.) rada gminy,podejmuj4ca uchwalg oprzyst4pieniu do
sporz4dzenia miejscowego planu zagospoda.rowania przestrzennego wszczyna procedurg, kt6rej efektem
staje sig okreSlenie przeznaczenia teren6w, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Zawartoi(
uchwaly intencyjnej ustawodawca okreSlil na gruncie przepisu itrt. l4 ust. 2 cyt. ustawy, zgodnie
zkt6rym integralnym elementem uchwaly jest zalEcznik graficzny przedstawiaj4cy granice obszaru
objgtego projektem planu miejscowego.

Celern i rol4 niniejszej uchwaly intencyjnej jest zatern zakomunikowanie wszczgcia procedury
planistycznej wtazz okreSleniem obszaru, dla kt6rego rada gminy zamierza uchwali6 plan miejscowy.

Teren objgty niniejsz4 uchwal4, okrelrlony w zalEczniktt graficznyrn, poloZony jest w obrgbie
ewidencyjnym 00l2 Puzdrowo, po prawej stronie drogi grninnej relacji Sierakowice - Piekielko
Puzdrowo.

Dla wskazanego w zalqcznikl graficznym terenn, obowi4zuje nriejscouy plan zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzony uchwal4 nr XIII/1 52l1 1 Rady Gminy Sierakowice z dnta 13 grudnia 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01 .02.2012 r. poz. 448).

Zgodnie do treSci at\. 14 ust.5 ustawy zdnia 2l marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, W6jt wykonal analizg zasadnoSci przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodno6ci przewidywanych rozwiEzai'r tego planu
z ustaleniami Studiunr uwarunkowari i kierr,rnk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice,
zatwierdzonym Uchwal4 Nr XXXIII/384/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia30 czetwca 2017 roku.

Z wlw analizy wynika zasadnoii opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wzglgdem zamierzeA inwestycyjnych, po uprzednim wprowadzeniu zmian do studiurn uwarunkowafl
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice.

W zwi4zku z powylszym podjgcie uchwaly nwala sig za uzasadnione.

Przewodni
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Uchwala numer XIX/252/2O "Podigcie uchwaty w sprawie
przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialki oznaczonei nr ew.21L/2, polo2onei w
obrgbie ewidencyjnym oo1,z Puzdrowo, Gmina sierakowice" zostala
podigta nastqpuj4cE proporciq glos6w: iestem za l3,jestem przeciw 0,
wstrzymuiq siq 1.

Uchwata zostala podjqta w trybie jawnym, zwykt4 wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i go dzina gtos owania : 11.09.2020 1,3 :L 4 :22

Gmina Sierakowice
Ul. Lgborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
wwwsierakowice.pl

Radni zastosowali iak noni2ei:
Iestem za

1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Boaumila Okroi
8. Ian Stachnik
9. Pawel Staszek
10. Rltszard Toruficzak
11. Andrzei Wenta
12. Piotr Woiniak
13. MariaWrdblewska

Wstrzymuiq siq

l. I Rvszard Piasecki

Numer zal4cznika

Iestem Drzeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BIIAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za po6rednictwem oprogramowania DSSS Vote App.


