
Uchwała Nr 169/2009
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Al. Wolności

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 
6 poz.41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880 Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237,  Nr 220 poz. 1413)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1.1.  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  przystąpi  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. al. Wolności.

2.  Granice  obszaru  objętego  planem  oznaczono  graficznie  na  rysunku  w  skali  1:  500, 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do uchwały nr 169/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu

Na podstawie art. 14 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
rada  gminy  podejmuje  uchwałę  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie  z  ust.  4  w/w ustawy podjęcie  uchwały  następuje  na  wniosek  burmistrza. 
Właściciele terenu złożyli wnioski w sprawie przywrócenia funkcji rzemieślniczej na 

obszarze  działki  nr  geod.  1202/7  oraz  wprowadzenia  na obszarze  działki  nr  geod 1202/1 
funkcji mieszkaniowo-usługowej.

Opracowano  analizę  dotyczącą  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  i 
stopnia  zgodności  przewidywanych  rozwiązań  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jastrowie (uchwała nr 104/2008 
Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  27  maja  2008  roku  w  sprawie  zmiany  studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy i  miasta  Jastrowie  w 
obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie.

Stwierdzono,  że  zgłoszone  wnioski  są  zasadne  i  nie  kolidują  z  zapisami  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Jastrowie 
(uchwała  nr  104/2008 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z  dnia  27 maja  2008 roku w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


