Uchwała Nr XXVII / 170 /2010
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.
420 , Nr 157 poz. 1241) oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.: z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr
141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr
225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr
220, poz. 1413), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów, dla obszaru ograniczonego od
wschodu drogą powiatową nr 1422 O oraz drogą rolną i linią kolejową (dz. nr 731), od
północy granicą geodezyjną działek 369, 370 i 376 oraz granicą administracyjną gminy,
od zachodu drogą rolną i ul. Parkową oraz od południa ul. Parkową.
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1, określono na mapie ewidencji gruntów w skali
1:5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Sporządzenie planu podejmuje się w celu uporządkowania przeznaczenia i zasad
zabudowy i zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych, wskazania nowych
terenów pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz uporządkowania zabudowy i
zagospodarowania terenów w otoczeniu planowanego centrum sportowo-rekreacyjnego.
2. Zakres planu obejmuje ustalenia określone w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustalenia określone w art. 15 ust. 3 pkt 5 tej
ustawy, z wyłączeniem ustaleń dla terenów i obiektów, które nie występują w granicach
obszaru objętego planem.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

