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Uchwala'Nr IXl47/2019 

Rady Gminy w Wisniewie 

z dnia 1 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wisniewo dla obr~b6w Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Stare 
I 

Kosiny i Zurominek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrZiennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada 

, Gminy w Wisniewie uchwala co nast((puje: 

§1. 
I 

1. Przyst((puje si(( do sporz~dzenia miej*owego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wisniewo dla obr((b6w Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny 

Zurominek, w granicach administracyjnych tych solectw. 

2. Granice obszaru obj((tego sporz~dzeniem, planu okresla zal~cznik Nr 1 do uchwaly. 

§2. 

1. Rysunek planu zostanie opracowany w s~ali 1 :2000 

2. Dopuszcza si(( podzial opracowania na o4r((bne cz((sci. 

§3 

Wykonanie Uchwaly powierza si(( W6jtowi Gminy Wisniewo 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia. 

Gminy 
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Zalacznik Nr 1 

do UchwaJy Rady Gminy 
Wisniewo Nr IX/47/2019 
z dnia 1 sierpnia 2019r. 
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UZASADNIENIE 

Uchwal~ NR XV1I178/16 Rada Gminy w Wisniewie zainicjowala proces sporz~dzania 

planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy - zgodnie z zal~cznikiem 

graficznym do tejze uchwaly. W marcu 20[ 9 roku doprecyzowano nazw~ uchwaly, usuwaj~c 

z niej slowo "zmiany" oraz dopuszczaj~c pqdzial opracowania. 

JednakZe, z powodu rozleglego ol)szaru gminy oraz zlozonej problematyki nalezy 

podzielic opracowanie planu na calkowicie niezaleine opracowania, zainicjowane kaidy 

wlasn~ uchwal~ 0 przyst~pieniu. 

Opracowanie nowego planu mleJscowego dla obr~b6w Kosiny Kapiczne, Kosiny 
Bartosowe, Stare Kosiny i Zurominek jest niezb~dne z powodu dezaktualizacji planu 
obowi~zuj~cego - sporz~dzonego jeszcze w trybie ustawy z 1993 roku. Liczne wnioski 
mieszkanc6w, nowe uwarunkowania prawne oraz przestrzenne skutkuj~ koniecznosci~ 

opracowania nowego dokumentu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 
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