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RADY GMINY KRZYZANOw

Zdnia 19 1ipca2019r.

W SPraWie p帽ySt雀Pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

P萱ZeStrZennegO gminy Krzy互an6w dla cz肇ci dziaIki o numerze ewidencyjnym 52, Obr?b

geodezyjny Wojciechowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w zwiazku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca

2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz・ U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z

2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) uchwala sl?, CO naSteP可e:

§ 1・ 1. Przyst?Pしもe si? do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Krzy2an6w przyj?tegO uChwala Nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyzan6w z dnia 28 sie岬nia

2003 r. (Dz. Urz・ WQj. L6dzkiego Nr 277, POZ. 2445) dla terenu obejml弱cego cz肇6 dzialki o

numerze ewidencyjnym 52, Obreb geodezyjny Wqjciechowice.

2. Integralna cze§cia uchwaly jest zalacznik graficzny przedstawiajacy granice obszaru

Obj?tegO Zmiana planu.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? W句towi Gminy Krzy乞an6w

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?Cia.

Ilロイ二　品′　音ノ.  .二八!



ふ!ADA (こ高さiNY KR71′之ANくらいi

99-314 K「Zy之anらw

t。′ (02。) 。5轟き晋茄。56,。 。。

z。一a。Znik d。 ∪。hw。Iy N,血国柄9
」豊D4‡4..,.…

granica obszaru o鴎etego zmiana pIanu

)「雷　工l、パ

/‥一〇



UZASADNIENIE

Uchwale niniejszq podejmし直si? W Celu umo乞1iwienia zabudowy mieszkaniowej na dzialce

nr 52 obr?b WQjciechowice, PrZy drodze gmimej, kt6rej calkowita powierzchnia wynosi

2,73ha, a Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzemego obejmし直e obszar o

pow・ Ok・ 9・000 m2・

W aktualnie obowiazutcym miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

(uchwala Nr IX/53/2003 Rady Gminy Krzyzan6w z dnia 28 sierpnia 2003 r.; Dz. Urz. WQ主

L6dzkiego Nr 227 z dnia 8 paZdziemika 2003 r., POZ・ 2445) nieruchomoS6 ta nie posiada

moZliwo§ci zabudowy. Zmiana ta zgodnajest r6wniez z obowiaz¥弱cym studium uwarunkowah

i kierunk《うw zagospodarowania przestrzemego gminy. Rozszerzenie przeznaczenia w zmianie

Planu miQjscowego dla ww. dzia書ki pozwoli na realizaqi? Planowanego zamierzenia

i nwestycy」 negO.
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