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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górażdże 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086, 471, 782 i 1378, z 2021 r. poz. 11) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże. 

2. Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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granica obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże przyjęty został uchwałą
nr XXXV/266/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2002 r. Jest to jeden z planów, które w ocenie
aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanej dla gminy
Gogolin, oceniony został jako w pełni nieaktualny, ze względu na fakt jego powstania w oparciu
o nieobowiązującą już ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Do tej pory do planu
nie wprowadzano zmian.

Do niniejszej aktualizacji przystępuje się celem wprowadzenia zmian, wynikających z rozwoju przestrzeni
wsi, a także celem rozpatrzenia wnioskowanych przez mieszkańców zmian dla terenu wsi. Planowane zmiany
umożliwią dalszy rozwój miejscowości, w tym przedsiębiorstw, działających już na jej obszarze.

W podstawie prawnej projektu uchwały uwzględniono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia
10 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), wchodzące w życie w dniu 19.01.2021 r.
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