UCHWALA NR VII56/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin dla terenow w granicach administracyjnych wsi Rzy,
zgodnie z zal~cznikiem nr 1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 tekstjednolity),
Rada Gminy Sochocin, uchwala co nastypuje:

§ 1. Przystypuje Sly do

sporz~dzenia

zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin, dla teren6w w granicach administracyjnych wsi Rzy,
stanowi~cej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin,
przyjytego Uchwa!~ Nr XVIIl 01/05 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005 r. oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Wsch6d",
przyjytego Uchwal~ Nr V140/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r.

niniejszej uchwaly jest zal~cznik graficzny nr 1 sporzqdzony na mapie
w skali 1: 10 000, przedstawiaj~cy granice teren6w objytych planem.

§ 2.

Integraln~ czysci~

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY Nr VII56/2015

RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin, dla terenow polozonych we wsi Rzy.
Na podstawie art.14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzermym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity)
w celu ustalenia przeznaczenia terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz okreslenia
sposob6w ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwalcr 0 przystqpieniu
do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzermego, zwanego dalej "
planem miejscowym". Integralnq czcrsciq uchwaly, jest zalqcznik graficzny przedstawiajqcy
granice terenu objcrtego projektem planu. Zmiana studium lub planu miejscowego nastcrpuje
w takim trybie, w jakim Sq one uchwalane Do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzermego Gminy Sochocin - Wsch6d", dla terenow polozonych we
wsi Rzy, przystcrpuje sicr na wni'osek W6jta Gminy Sochocin, w zwiqzku z licznymi
zgloszeniami mieszkailc6w gminy, dotyczqcymi przygotowania nowych teren6w
przeznaczonych pod zainwestowanie mieszkaniowe, letniskowe i uslugowo-produkcyjne.
Wniosek ten zostal poprzedzony przygotowaniem analizy mozliwosci i zasadnosci
przystqpienia do sporzqdzenia planu miejscowego oraz stopnia zgodnosci przewidywanych
rozwiqzan z ustaleniami studium uwarunkowail
kierunk6w zagospodarowania
przestrzermego gminy Sochocin (zatwierdzonego Uchwalq nr XV /78/2000 Rady Gminy
Sochocin z dnia 22 wrzesnia 2000r.)
Sporzqdzenie zmiany planu mleJscowego, zgodnie z obowiqzujqcymi przepIsaml
prawa, umozliwi utworzenie nowych teren6w inwestycyjnych: mieszkaniowych,
letniskowych i uslugowo-produkcyjnych, oraz okrdlenie zasad zagospodarowania tych
teren6w
z
uwzglcrdnieniem
m.In.
dostcrpnosci
komunikacyjnej,
obslugi
w infrastrukturcr technicznq, ochrony srodowiska
dziedzictwa kulturowego.
Dla teren6w me objcrtych w/w planem obowiqzujq nadal ustalenia zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzermego Gminy Sochocin, przyjcrtego
Uchwalq Nr XVIII 01105 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005r.
Poza przygotowaniem projektu planu miejscowego, niezbcrdne bcrdzie:
opracowanie prognozy oddzialywania na srodowiska na podstawie przepis6w ustawy
z dnia 3.10.2008r. 0 udostcrpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko;
opracowanie prognozy skutk6w
zagospodarowania przestrzermego.

finansowych

uchwalenia

miejscowego

planu

Uchwala niniejsza stanowi rozpoczycie procedury sporzqdzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wynikajqcej z wymog6w ustawy
z dnia 27 marca 2003r.

° planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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