
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/181/2013 

RADY GMINY PRZYTOCZNA 

z dnia 23 maja 2013r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze 7 i 8, 

obręb Przytoczna według załącznika numer 1:  

1) w obszarze wyznaczonym uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/85/2008 z dnia 

26 lutego 2008r.;  

2) w zakresie ustaleń tekstu planu zawartych w treści niniejszej uchwały oraz na załączniku Nr 1, 

stanowiącym rysunek planu, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze zmianą Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna zatwierdzonym uchwałą  

Nr XXVII/169/2013 z dnia 28 marca 2013r. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1, stanowiący rysunek planu w skali 1:1000;  

2) załącznik Nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Zmienia się § 15 pkt 1 wprowadzając następujący zapis ustaleń:  

„W terenie 12 KDW wg załącznika Nr 1 przeznaczonym dla drogi wewnętrznej, niepublicznej ustala się:  

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 16,0m i powiązanie z drogą publiczną o symbolu KDK/KD, 

wg załącznika Nr 1, poprzez zjazd publiczny;”. 

§ 3. W obszarze objętym niniejszą zmianą planu wg załącznika Nr 1 tracą moc ustalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 7 i 8 obręb Przytoczna zatwierdzonego 

uchwałą Nr XVIII/85/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 lutego 2008 roku w zakresie § 15 pkt 1.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 

Jerzy Barski 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIX/181/2013  

Rady Gminy Przytoczna  

z dnia 23 maja 2013r.  

 

Rysunek planu  
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIX/181/2013  

Rady Gminy Przytoczna  

z dnia 23 maja 2013r.  
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

W ustalonym terminie, wg art. 17, pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012r.  

poz. 647 z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłynęły żadne uwagi do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna. 

 

Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXIX/181/2013  

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 23 maja 2013r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Przytoczna ustala:  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy.  

2. Uchwalenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 7 i 8,  

w obrębie Przytoczna nie spowoduje skutków finansowych odnośnie angażowania środków na realizację zadań 

własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1410


		2013-05-27T14:42:49+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




