
Uchwała  Nr XVIII / 103 / 2012 
Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 
w sprawie: przyst ąpienia do sporz ądzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ci ężkowice 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 poz.647), Rada Gminy 
Polska Cerekiew  uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1) Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice, uchwalonego uchwałą Nr 
VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  z dnia 27 czerwca 2003 r., dot. terenu usług 
o charakterze publicznym, oznaczonego symbolem UP, w zakresie ustalonych w §36 ust. 
3 pkt 2 lit. c i lit. d  linii zabudowy , a także  ich definicji, określonych w §6 ust. 1 pkt 8 i pkt 
9. 

2) Granice obszaru objętego zmianą planu, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem UP, określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2 

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 3 
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr  28, poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr  149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Dz. U. poz. 567 ) 



UZASADNIENIE  
w sprawie: przyst ąpienia do sporz ądzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ci ężkowice 
 
 
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za konieczną ze 
względu  potrzebę zapewnienia możliwości rozbudowy istniejących budynków usługowych, 
usytuowanych na terenie usług o charakterze publicznym, oznaczonym symbolem UP. 
Ustalone w obowiązującym planie miejscowym linie zabudowy uniemożliwiają bowiem 
rozbudowę budynków przed ich elewacją frontową. Zmiana planu zostanie sporządzona 
wyłącznie  jako zmiana w treści uchwały, obejmująca ustalenia  §36 ust. 3 pkt 2 lit. c i lit. d  
dot. linii zabudowy , a także  ich definicji, określonych w §6 ust. 1 pkt 8 i pkt 9. Rysunek 
planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały  Nr VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
z dnia 27 czerwca 2003 r., pozostanie bez zmian.  
 
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu rodzi niewielkie skutki finansowe dla 
budżetu gminy. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


