
UCHWALA NR V/37/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2015 r. 

zmiemaJ~ca uchwal~ nr XVIIII152/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 
grudnia 2012 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin -
Poludnie" dla terenow polozonych we wsi ach: Biele, DrozdZyn, 
Gromadzyn, Koloz~b, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzbowiec 
i Zelechy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art . 41 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 ze zm.) Rada Grniny Sochocin uchwala, co nastt(puje: 

§1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Gminy Sochocin Nr XVIIII152/2012 
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie" dla teren6w polozonych we wsiach: Biele, 
Drozdzyn, Gromadzyn, Kolozqb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i lelechy 
w zakresie zalqcznika graficznego wprowadza sit( zmiant( granic terenu objt(tego planem 
w spos6b okreslony w zalqczniku graficznym nr 14. 

§2. Integralnq cZt(sciq niniejszej uchwaly jest zalqcznik graficzny, 0 kt6rym mowa w § 1 
sporzqdzony w skali 1: 5 000, przedstawiajqcy granice obszaru objt(tego planem. 

§3. Pozostale postanowienia uchwaly nr XVIII/152/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 
19 grudnia 2012 r. pozostajq bez zmian. 

§4. Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy. 

§5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR V/37/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31marca 2015r. 


w sprawie zmiany uchwaly nr XVIIII152/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 
19 grudnia 2012 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin -
Poludnie" dla terenow polozonych we wsi ach: Biele, Drozdi:yn, 
Gromadzyn, Koloz~b, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzbowiec 
i Zelechy 

Zgodnie z ustaw'l z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zmiana granicy obszaru objytego planem 
nie wymaga zmiany uchwaly 0 przyst'lpieniu do sporz'ldzania planu. 

Przedkladany projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale nr XVIIII152/2012 Rady 
Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w zakresie zal'lcznika graficznego. 

W zwi¥ku z powyzszym przedkladany projekt uchwaly doprecyzuje zakres terenu 
objytego zmian'l planu. 

PrzewodnIcz y 


