
 

UCHWAŁA  Nr XXV /205/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 lipca 2017 r. 

 

w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin oraz 

miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

 

   

Na  podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz §79 ust.2 Uchwały Nr XI/89/2008  Rady Gminy 

Sochocin z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2014 r. poz. 9814 ze zm.) Rada Gminy uchwala,  co następuje: 

 

§1. Zatwierdza się "Plan pracy Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin oraz 

miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin", w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

          
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Załącznik do  

UCHWAŁY Nr XXV/205/2017 

                    RADY GMINY SOCHOCIN 

                               z dnia 7 lipca 2017 r. 

 
Plan pracy Komisji Doraźnej ds. analiz Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin  

i  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sochocin. 

Lp. Termin 

Komisji 

Tematyka Odpowiedzialny 

za przygotowanie 

materiałów 

Uwagi 

1. Lipiec a. Zajęcie stanowiska związanego z dalszym 

procedowaniem Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sochocin:  

1. nieuwzględnienie części uwag 

mieszkańców zgłoszonych w 

okresie wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu studium oraz 

wprowadzenie poprawek do 

projektu studium przez jego autora 

lub  

2.  zaprzestanie dalszych prac oraz 

przystąpienie do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy dla kilku pojedynczych 

działek, których możliwa byłaby 

zmiana na podstawie aktualnie 

obowiązującego studium z 2000 

roku.  

 

 

Wójt Gminy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. W przypadku wyboru stanowiska 

związanego z dalszym procedowaniem 

zmiany studium i nieuwzględnieniem części 

uwag – analiza propozycji rozpatrywania 

uwag zgłoszonych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu studium  

w dniach 19 stycznia do 10 marca 2017r. 

 

2. Sierpień a. Dalsza analiza propozycji rozpatrywania 

uwag zgłoszonych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu studium w 

dniach 19 stycznia do 10 marca 2017r.. 

b. Przedstawienie wniosków i sporządzenie 

sprawozdania z działalności komisji.  

 

Wójt Gminy  



 

 

UZASADNIENIE  

UCHWAŁY Nr XXV/205/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 lipca 2017r. 

 

w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej ds. analiz Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin i  Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sochocin. 

 

Zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz 

sprawozdania z działalności. 

 

Zgodnie z §79 ust.2 Uchwały Nr XI/89/2008  Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 

roku w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9814 ze zm.) 

przedmiot, zasady i tryb działania komisji stałych, zakres zadań komisji doraźnych oraz skład 

osobowy komisji określa rada w odrębnej uchwale. 

 

W związku z powyższym na spotkaniu w dniu 5 lipca 2017 r. Komisja Doraźna ds. analiz 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin  

i  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin ustaliła projekt 

planu pracy na 2017 rok . 

Reasumując przedkładam uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej ds. analiz 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin  

i  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sochocin. 

 

 

 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


