
Uchwała Nr XXII/134/2021 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia. 

2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 784 i 922. 
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                         granica obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik do uchwały Nr XXII/134/2021

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 20 września 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, 

w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przed sporządzeniem projektu uchwały, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte na 

terenie Gminy Świedziebnia i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Świedziebnia. 

 Niniejsza  uchwała  rozpocznie  tryb  formalno – prawny  sporządzenia  planu  stosownie  

do  zapisów ustawy   o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  
 

 Przewodniczący Rady 

  

Jarosław  Cyrankowski 
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