
Uchwała Nr  XXVI / 235/2005
Rady Gminy Przywidz

z dnia 6 września 2005r.

w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Przywidz.

               Na podstawie art.18 ust.2  pkt.5   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym/ tekst jednolity  Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./, w związku z art.14 ust.1 i 2 
ustawy z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym/Dz.U.Nr  80, 
poz.717 z późn.zm./,

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje  się  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części 
obszaru  określonego  w  „Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Przywidz” jako teren predysponowany do rozwoju wielofunkcyjnego, położonego we wsi 
Przywidz przy drodze Przywidz –Egiertowo, oznaczonego na załączniku graficznym stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Gminy Przywidz ; Nr XIX/172/2004 z dnia 22 grudnia  2004r.w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 
Przywidz, Nr XXIV/227/2005 z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/2004 
Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2004r.o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
obrębu wsi Przywidz.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
     
      Andrzej Przybycień 



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

Uchwałą  Nr XXIV/227/2005 Rady Gminy Przywidz podjętą  w dniu 31 maja 2005r.  dokonano 
zmiany w uchwale Rady Gminy Przywidz Nr XIX/172/2004 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu obrębu Przywidz.
Intencją  uchwałodawcy było odstąpienie od opracowania planu dla całego obrębu Przywidza, lecz 
dla jego fragmentu.
Dokonując zmian w uchwale z dnia 22 grudnia  2004r.  w § 3 uchwały z dnia   31 maja 2005r. 
jednocześnie stwierdzono, iż uchwała z dnia 22 grudnia 2004r.   traci ważność.
W związku z błędnym zapisem w uchwale podjętej w dniu 31 maja 2005r. należało podjąć nową 
uchwałę w powyższej sprawie i uchylić dwie poprzednie uchwały dotyczące tej kwestii.

Projekt uchwały sporządziła Bogumiła Podyma


