
UCHWALA Nr XXXJ243/2014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 25 czerwca 2014 r. 


zmieniaj~ca ucbwalf Nr XVIII1153/2012 Rady Gminy Socbocin z dnia 19 grudnia 2012r. 
w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Socbocin 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z p6in. zm.) oraz art. 9 ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6Zn. zm.) 

uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. W uchwale nr XVIIII153/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyst'l.Pienia do sporz'l.dzenia zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin, wprowadza si~ nast~puj'l.ce zmiany: 

1) tytul uchwaly otrzymuje brzmienie: 

"w sprawie przyst'l.Pienia do sporz'l.dzenia Studium Uwarunkowail i Kierunk6w 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin" 

2) § 1 otrzymuje brzmienie : 

"Przyst~puje Sl~ do sporz'l.dzenia Studium Uwarunkowan Kierunk6w 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin, dla obszaru w granicach 

administracyjnych gminy". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

Przewo 

Dari 

http:nast~puj'l.ce


UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XXXl243/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 


zmieniaj~cej uchwal~ Nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 

2012r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany Studium Uwarunkowaii 


i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin 


Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z p6Zn. zm.) do wy1'l.cznej wlasciwosci Rady Gminy nalezy 

uchwalanie studiurn uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W zwiqzku z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6Zn. zm.) w celu okreslenia 

polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada 

gminy podejmuje uchwaltt 0 przystqpieniu do sporz'l.dzania studium uwarunkowan 

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium n. 

Obszar zmiany wskazany w uchwale nr XV III 11 53/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 

19 grudnia 2012 r. w sprawie przystqpienia do sporz'l.dzenia zmiany Studiurn Uwarunkowan 

i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin nie obejmowal terenu dla 

kt6rego obowiqzuje Uchwala Nr IV/25/2007 Rady Gminy Sochocin z dnia 31.01.2007 r. 

w sprawie uchwalenia "Zmiany Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin". 

Opracowanie nowego studium obejmuj'l.cego obszar gminy w jej granicach 

administracyjnych zagwarantuje obowiqzywanie jednego usystematyzowanego aktu 

wyraZaj'l.cego lokaln'l. polityktt przestrzenn'l. gminy. 


