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UCHWAŁA NR VI/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Gościm 

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 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gościm 
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 mieszkaniową; 

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 sporządzenia m.p.z.p. w miejscowości Gościm 

Wnioskowany do sporządzenia planu obszar w miejscowości Gościm nie jest w chwili obecnej użytkowany 
i stracił charakter gruntu rolnego. Działka nr 498/5 jest własnością prywatną a właściciel złożył wniosek 
w sprawie sporządzenia planu miejscowego. Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr.80, poz. 717), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na 
terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. 

W uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drezdenko tereny te są 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

Mając na uwadze ochronę ładu przestrzennego i konieczność wydzielenia dróg dojazdowych na 
wnioskowanym obszarze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 

W przypadku podjęcia przedłożonej uchwały, realizacja sporządzenia miejscowego planu na przedmiotowym 
obszarze zaplanowana jest na lata 2011 i 2012. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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