
PROJEKT
UCHWAŁA NR  .2020

RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia            2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz.  713,  z późn.  zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27
marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.
zm.),  w związku z uchwałą  Nr XI.85.2019 Rady Gminy Przystajń z  dnia 23 września 2019 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego. 

Rada  Gminy  Przystajń,  
po  stwierdzeniu,  że  zmiany  wprowadzone  w § 1 nie naruszają  ustaleń  Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń, 

uchwala co następuje:

§ 1. W   uchwale  Nr  XLIV.372.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  5  listopada  2018  r.,  
opublikowanej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz.  7073 z dnia 13  
listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 14 lit. f otrzymuje brzmienie: „przedsięwzięć związanych ze zbieraniem 

odpadów, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem P;

2) w § 13 ust. 16 pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: „zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna”;

3) § 13 ust. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) przeznaczenie dopuszczalne i szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a)   przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne,
b) dopuszcza się zabudowę tymczasową (sezonową i okazjonalną),
c)   dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i miejsc 

postojowych”.
§ 2. Rada Gminy Przystajń:

1) przyjmuje do wiadomości, że zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, nie wiążą się 
koniecznością realizacji lub finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

2) przyjmuje do wiadomości, że do projektu niniejszej uchwały, wyłożonej do 
publicznego wglądu, nie złożono żadnych uwag.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.
§ 4. Wójt  Gminy  Przystajń  zapewni  udostępnienie  zainteresowanym  niniejszej  uchwały  do  

wglądu i udzielanie odpowiednich informacji.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Przystajń.
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy


