
Uchwała Nr  XXVII /241/05
Rady Gminy Przywidz

z dnia 11 października 2005r.

w  sprawie  uchylenia  niektórych  uchwał  Rady  Gminy  Przywidz  o  przystąpieniu  do 
opracowywania   miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego dla  obrębów gm. 
Przywidz.

                      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym/ tekst jednolity  Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z 
art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się niżej wymienione uchwały Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2004r:
1. Uchwała  nr  XIX/174/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kierzkowo,
2. Uchwała  nr  XIX/177/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Sucha Huta,
3. Uchwała  nr  XIX/179/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kozia Góra,
4. Uchwała  nr  XIX/180/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Olszanka,
5. Uchwała  nr  XIX/181/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowa Wieś Przywidzka,
6. Uchwała  nr  XIX/184/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Częstocin,
7. Uchwała  nr  XIX/185/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Huta Dolna,
8. Uchwała  nr  XIX/186/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Piekło Górne,
9. Uchwała  nr  XIX/187/2004 w sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Stara Huta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

Rada  Gminy  Przywidz  podjęła  uchwały  o  przystąpieniu  do  sporządzania  miejscowych  planów 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  wszystkich  obrębów  geodezyjnych  na  terenie  Gminy 
Przywidz.
W  uchwalonym  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Przywidz  nie  wyznaczono  obszarów,  dla  których  obowiązkowe jest  sporządzenie  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie Gmina nie ma środków finansowych dla zrealizowania wszystkich podjętych uchwał.
Z uwagi na powyższe oraz dla umożliwienia  realizacji poszczególnym inwestorom  na terenie 
Gminy inwestycji uchyla się podjęte w dniu 22 grudnia 2004r uchwały przytoczone w § 1.
  

Projekt uchwały sporządziła Bogumiła Podyma


