
UCHWAŁA NR RG-XX/224/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

nazwą "Kowala - Południe II" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
"Kowala - Południe II" w zakresie granic opracowania planu. 

§ 2. Nowe granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
"Kowala - Południe II", określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący integralną część uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Sitkówka 
- Nowiny. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik do uchwały Nr RG-XX/224/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 24 lutego 2020 r. 
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UZASADNIENIE

Zmiana granic opracowania zmiany planu wynika z konieczności uwzględnienia wniosków właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu pierwotnego obszaru objętego załącznikiem graficznym.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji w trakcie zebrania z właścicielami nieruchomości położonych w
miejscowości Kowala nad planowanymi rozwiązaniami wynikającymi z koncepcji graficznej planu miejscowego, należy
uznać za słuszne uwagi zgłoszone przez mieszkańców co prowadzi do konieczności rozszerzenia obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II".
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