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UCHWAŁA NR XXXVIII/300/21
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/21 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
północno-wschodniego obszaru miasta Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchyla się załącznik graficzny Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/263/21 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
północno-wschodniego obszaru miasta Gniew.
2. W miejsce uchylonego załącznika uchwala się załącznik graficzny, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący integralną jej część.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gniewie
Damian Szmyt
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/300/21
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

granica zmiany miejscowych planów
Wyrys ze studium – kierunki
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Uzasadnienie

Zmiana załącznika graficznego do uchwały Nr XXXIV/263/21 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego obszaru miasta
Gniew, podyktowana została koniecznością zwiększenia zakresu opracowania.
Rozpoczęte prace projektowe nad zmianą planu pozwoliły na zidentyfikowanie
problematycznej części gruntu pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren drogi
w obowiązującym planie miejscowym a granicami przystąpienia do opracowania zmiany.
W celu poprawnego ustalenia sposobu zagospodarowania terenów objętych zmianą oraz
stworzenia jednolitego układu przestrzennego, ustalenia właściwych powiązań
komunikacyjnych, należy zwiększyć granice opracowania planu o niewielki fragment terenu
obejmujący działkę 6/59.
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