
UCHWAŁA  Nr XV/122/2012 
RADY GMINY KŁODAWA 

 z dnia 8 lutego 2012 roku 
 

 w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr  142  poz 1593 z poźn. zmianami)                                                                                          

 
   uchwala się co następuje: 
 

§ 1.  Uchyla się uchwałę  nr  XXVIII/241/2001 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 27 czerwca 
2001r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Chwalęcice. 
 
§ 2.Uchyla się uchwałę  nr  VIII/97/2003r Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 września 2003 
roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa miejsc. Kłodawa dz. nr 631/52. 
 
§ 3. Uchyla się uchwałę nr X/117/03 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 10 grudnia 2003roku w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                     
gminy Kłodawa obręb Santocko dz. nr 624/3. 
 
§ 4. Uchyla się uchwałę nr X/118/03 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 grudnia 2003roku  w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa miejsc. Kłodawa „Plac 700-Lecia”. 

 
§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXV/346/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 września 2006 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa  dla miejscowości Kłodawa. 
 
§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXXV/347/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 września 2006 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa  dla miejscowości Różanki. 
 
§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXXV/348/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 września 2006 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa  dla miejscowości Wojcieszyce. 
 
§ 8. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/352/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 października 
2006r.        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Wojcieszyce dla działki nr 210/13. 
 
§ 9. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/353/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 października 
2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Zdroisko dla działek nr 42/6 i 42/8. 
 
§ 10. Uchyla się uchwałę nr XIV/70/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                     
gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce. 
 



§11. Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/274/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 02 września 
2009r.           w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa, obręb Różanki, część działki nr 636 . 
 
§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa 
 
§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
  Andrzej Legan 

      
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Uchylenie powyższych uchwał dotyczących przystąpienia do opracowania planów 
zagospodarowania przestrzennego stało się konieczne ze względu na zmianę uwarunkowań 
motywujących przystąpienie. 
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