
UCHWAŁA Nr XXXI/238/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia  28 lutego 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości 

Kępa 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa. 

 

§2. Granice obszaru objętego projektem planu określa się w załączniku graficznym nr 1 

stanowiącym integralną część uchwały. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XXXI/238/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości 

Kępa 

 

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

U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada 

Gminy Sochocin podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa, 

gmina Sochocin. Granice obszaru objętego projektem planu określone zostały  

w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. 

Do sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu przystępuje się na wniosek Wójta 

Gminy Sochocin w związku ze zgłoszeniem mieszkańca gminy. Celem opracowania 

miejscowego planu jest naprawa błędów zaistniałych w części graficznej uchwały  

nr XVI/101/2005 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin. 

Niniejsza uchwała poprzedzona została przygotowaniem analizy zgodności przystąpienia do 

sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  


