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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz.U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala co następuje: 

§ 1. Przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze 
w obszarze określonym na załączniku graficznym. 

§ 2. 1. Granice terenów objętych planem wyznacza załącznik mapowy. 

2. Przedmiot i zakres ustaleń planu: 

a) przeznaczenie terenów pod zabudowę letniskową; 

b) lokalne warunki , zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu; 

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury; 

d) zasady podziału terenu na działki; 

e) linie rozgraniczające ulice, place, drogi itp.; 

f) pozostałe zasady zagospodarowania wynikające z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

do uchwały o przystąpieniu do zmiany m.p.z.p. w miejscowości Zagórze 

W związku z wykonaniem projektu drogi publicznej obsługującej obszary letniskowe w miejscowości 
Zagórze, została skonkretyzowana lokalizacja nowoprojektowanej drogi wewnętrznej oraz lokalizacja wjazdu 
na drogę publiczną. Ze względu na różnice wysokości terenu zmieniono łuk drogi w stosunku do lokalizacji 
przyjętej w poprzednim planie miejscowym. Wnioskowana zmiana pozwoli doprowadzić do zgodności 
dokumentacji z planem miejscowym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana planu następuje w takim samym trybie jak uchwalenie planu 
miejscowego. (Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717). 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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