
Uchwała Nr LII/374/10
Rady Gminy  Kłodawa

z dnia 06 października 2010

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 28 października 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr  142  poz 1591) oraz art. 14 ust. 1,2,4, ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717  z późn. zm.) 

RADA GMINY KŁODAWA
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr  XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2009r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa
w miejscowości Chwalęcice przy ul.  Lipowej  dla działek o numerach ewidencyjnych  183, 184/2,
185/3, 186/1, 186/2, 187, 188/4, 189/2, 189/4 dokonuje się następujących zmian:
1) zmienia się tytuł uchwały poprzez dodanie działki nr 182, a usunięcie działki nr 188/4,
2) zmienia się §1 uchwały poprzez dodanie działki nr 182, a usunięcie działki nr 188/4,
3) zmienia się §2 uchwały poprzez zmianę załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Pozostałe ustalenia uchwały nr  XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października
2009r. utrzymuje sie w mocy.

§ 3.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa

§ 4.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
         
              Andrzej Legan



UZASADNIENIE

Zmiana   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zainicjowanego
uchwałą nr  XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2009r. wynika z
konieczności:
• włączenia  w obszar  opracowania  planu  działki  o  numerze ewidencyjnym 182  w  celu

wykluczenia  potencjalnej  zabudowy  w  trybie  warunków zabudowy,  ze  względu  na
występujące w granicach tej działki niekorzystne warunki ekofizjograficzne, wykluczające
moŜliwość zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi,

• wyłączenia  z  granic  opracowania  planu  działki  o  numerze ewidencyjnym  188/4,
posiadającej status zabudowanej juŜ  działki  budowlanej, nie wymagającej dodatkowych
doprecyzowań w zakresie uwarunkowań planistycznych.




