
UCHWAŁA NR X.91.2015
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), w związku 
z uchwałą Nr IV.41.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.

Rada Gminy Przystajń, po stwierdzeniu, że zmiany wprowadzone w § 1 nie naruszają ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XL/40/06 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach administracyjnych gminy 
Przystajń (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr , poz.), wprowadza się następujące zmiany w § 7 ust. 4:

1) skreśla się pkt 2, 3, 4 i 5,

2) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „nakaz oczyszczania ścieków opadowych, szczególnie z ciągów 
komunikacyjnych, placów i parkingów zgodnie z ustawą Prawo wodne”,

3) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „nakaz dostosowania lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, do struktur hydrogeologicznych”,

4) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „nakaz wykonania badań hydrogeologicznych dla realizacji nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

§ 2. Rada Gminy Przystajń:

1) przyjmuje do wiadomości, że zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, nie wiążą się koniecznością 
realizacji lub finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy,

2) przyjmuje do wiadomości, że do projektu niniejszej uchwały, wyłożonej do publicznego wglądu, 
nie złożono żadnych uwag.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 4. Wójt Gminy Przystajń zapewni udostępnienie zainteresowanym niniejszej uchwały do wglądu 
i udzielanie odpowiednich informacji.

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Przystajń.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4979_______________________________________________________________________________________________________________



Za³¹cznik graficzny okreœlaj¹cy granice obszaru objêtego zmian¹ 
Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego 

Za³¹cznik Nr 1  do uchwa³y 
Nr X.91.2015 Rady Gminy Przystajñ 
z dnia 21 wrzeœnia 2015 r.  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4979_______________________________________________________________________________________________________________


	Strona 1

		2015-10-02T09:50:43+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




