
 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/92/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ  

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz 1945 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się załącznik graficzny do Uchwały nr V/41/19 Rady Gminy Dobromierz  

z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków, uchwalonego uchwałą nr 

XLVIII/299/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 września 2018 r. 

2. Zmienione granice obszaru opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ogłoszenia przez podanie do publicznej 

wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Dobromierz. 

 

 

Przewodniczący Rady 

                  (-) Piotr Rusek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVI/92/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków 

 

Niniejsza uchwała ma na celu zmianę obszaru opracowania, dla którego przystępuje się do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 

przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.  

Celem opracowania planu jest doprowadzenie do spójności przedłożonych założeń 

inwestycyjnych z ustaleniami planu miejscowego. 

Po dokonaniu analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 

uznaje się zasadność opracowania planu dla wyznaczonego niniejszą uchwałą obszaru 

opracowania oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. 

 

 

                WÓJT 

         (-) Jerzy Ulbin 
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