
UCHWAŁA NR 446/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

  
z dnia 28 listopada 2017r. 

  
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w miejscowości Sypniewo. 
 
  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) – 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

  
 

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Sypniewo. 

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono graficznie na  
mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

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

  
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 446/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w miejscowości Sypniewo. 

 
 

Stosownie do art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073), w celu ustalenia przeznaczenia 
terenów, określenia  sposobów zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje  
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   
przestrzennego.  

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Jastrowie stanowią tereny położone w rejonie wsi Sypniewo               
i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Celem opracowania jest sporządzenie planu, w którym określone zostaną granice  
terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz określenie zasad 
kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy, co będzie służyło uporządkowaniu struktury 
przestrzennej omawianego obszaru. 

Zgodnie z art.14 ust.5 powołanej powyżej ustawy, przed podjęciem uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, Burmistrz Gminy i Miasta  
Jastrowie  dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu  
miejscowego i stwierdził zgodność przewidywanych rozwiązań z polityką przestrzenną gminy 
wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy                  
i miasta Jastrowie. 

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność merytoryczną i prawną przystąpienia  
do sporządzenia zmiany planu miejscowego.  
 
 Z powyższych względów podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne  
uzasadnienie.  
 


