Załącznik Nr 30
do Uchwały Nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

UWAG

DO

PROJEKTU

ZMIANY

MIEJSCOWEGO

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami),
Rada Gminy Przeciszów rozstrzyga:
1. Uwzględnić, wymienioną w poz. 1 wykazu, uwagę, która jako jedyna wpłynęła do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do planu w dniach od 4 stycznia 2010 r. do 2 lutego
2010 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia tego wyłoŜenia.
2. Przyjąć uzasadnienie zawarte w treści Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Przeciszów z dnia 26 lutego 2010 r.
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Data
wpływu
uwagi

1

2
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18.01.2010
02.02.2010

*

Nazwisko i imię,
lub nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi

3

4

Oznaczenie
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

5

dot. korekty
nieprzekraczalnych linii dz. nr 460
zabudowy w obrębie
32-641 Przeciszów
działki ozn. numerem
ul. Podlesie 50
ewidencyjnym 460,
połoŜonej
w Przeciszowie
Andrzej OLEKSY

Ustalenia projektu planu
dla nieruchomości, której
dotyczy uwaga
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Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 26.02. 2010 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
załącznik do uchwały
nr XXXIV/192/10
z dnia 30 marca 2010
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7

8

9

10

Uwagi

11
Rozstrzygnięcie

Teren oznaczony
w projekcie zmiany
planu symbolem:
11.PR.MNRMU

z dnia 26.02.2010 r.

+*

+

nie skutkuje
koniecznością
ponowienia
czynności procedury

uzasadnienie w treści Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Przeciszów z dnia 26.02.2010 r. dokonanego na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – załącznik dokumentacji prac planistycznej

