
          Projekt nr 5 
UCHWAŁA  NR  

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 
z dnia  

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem Niegocin, kanałem 

Giżyckim, ulicami: Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz 

granicą administracyjną miasta Giżycka. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Giżycku uchwala co, co następuje: 

 
§1 

Uchyla się uchwałę Nr VI/14/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia  2 marca 2007 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zawartego między jeziorem Niegocin, kanałem Giżyckim, ulicami: 

Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą 

administracyjną miasta Giżycka. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały nr …….…/.……/2016 
RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia ………………………. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz  art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje 

się uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zawartego między jeziorem 

Niegocin, kanałem Giżyckim, ulicami: Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki 

nr 302/33 oraz granicą administracyjną miasta Giżycka przyjętego uchwałą Nr VI/14/07  Rady 

Miejskiej w Giżycku z dnia 2 maja 2007 r.                     

Granice obszaru opracowania wyznaczone w uchwale Nr VI/14/07  Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 2 maja 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmują znaczną powierzchnię, tj. 97 ha. Analiza 

dotychczasowych prac nad uchwaleniem przedmiotowego planu oraz zmieniające się 

potrzeby społeczności lokalnej jak i inwestycyjne, przemawiają za podziałem terenu na 

mniejsze obszary celem uchwalania miejscowych planów. Przyjęcie etapowego systemu 

wyznaczania warunków zagospodarowania umożliwi efektywniejszą realizację zadań 

priorytetowych. Dodatkowo w związku z zamiarem przystąpienia do zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, a także  

w wyniku analizy zmieniających się uwarunkowań przestrzennych uznano za zasadne 

uchylenie przedmiotowej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 


