
UCHWAŁA NR XXVI/153/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żelechlinek dla obrębu Sokołówka 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr V/28/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015 r. wprowadza się 
następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie: „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sokołówka”. 

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 
2015 r. zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony dla części 
obrębu Sokołówka, w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/153/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVI/153/2020 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 30 listopada 2020 r.

Rada Gminy Żelechlinek podjęła Uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Żelechlinek dla obrębu Sokołówka. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego zostały
określone na załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały. W toku prac planistycznych ustalono, że
zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie mniejszy, niż przewidziano to
w uchwale początkowej. Niniejsza uchwała zmienia granice obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego poprzez zmniejszenie zakresu opracowania. Plan miejscowy gminy
Żelechlinek dla części obrębu Sokołówka zostanie sporządzony w granicach określonych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.
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