UCHWAŁA   Nr VII/ 78/03
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z  dnia  12 września  2003 r.  


w  sprawie  rozpatrzenia  protestu  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  w  miejscowościach: Pierzchno, Kalej,  Grodzisko,  Wręczyca  Wielka  i  Hutka. 



          Na  postawie  art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  ( tekst  jednolity  Dz.U.Nr  142  z  2001 r.,  poz. 1591  z  późn. zm. )  oraz  art. 18  ust. 2  pkt 8  i  art. 23  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( tekst  jednolity  Dz.U.Nr 15  z  1999 r.  poz. 139  z  późn. zm.)  biorąc  pod  uwagę  złożony  na  piśmie  protest  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  w  miejscowościach:  Pierzchno,  Kalej,  Grodzisko,  Wręczyca  Wielka  i  Hutka,  Rada  Gminy    Wręczyca  Wielka

uchwala  co  następuje :

§ 1

Odrzucić  w  całości  protest  wniesiony  przez  P.(…) zam. (…) do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  w  miejscowościach: Pierzchno,  Kalej,  Grodzisko,  Wręczyca  Wielka  i  Hutka.


§ 2

Uzasadnienie  odrzucenia  protestu  stanowi  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  uchwały.


§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi  Gminy.


§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia.









                                                                                                  Załącznik  nr 1  
                                                                                                   
                                                                                                   do  Uchwały  Nr VII/78/03
                                                                                                   Rady  Gminy  Wręczyca Wielka
                                                                                                   z  dnia 12  września 2003 r.



U z a s a d n i e n i e  


            dot.:  nieuwzględniania  protestu  wniesionego  przez  (…) zam. 
                      (…) do  tut. Urzędu  w  dniu  06 sierpnia  2003 r.  w  związku  
                      z  wyłożeniem  w  dniach   od  17.07.2003   do  07.08.2003 r.  do  publicznego      
                      wglądu  projektu   miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  w   
                      miejscowościach:   Pierzchno,  Kalej,  Grodzisko, Wręczyca Wielka  i   Hutka     
                      wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko.  


             Wnoszący  protest  w  sprawie  nie  zakwalifikowania  Jego  działek  o  nr  ewid.  282  i  283  położonych  w  miejscowości  Hutka  pod  powierzchniową  eksploatację  złóż  dostarczył  wniosek  do  tut. Urzędu  w  dniu  18  listopada  2002 r.,  który  został  zarejestrowany  pod  poz. 6  w  dokumentacji  dotyczącej  aktualizacji  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  całej  gminy.  
Natomiast  wyłożony  do  publicznego  wglądu  projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  w miejscowościach:  Pierzchno,  Kalej,  Grodzisko,  Wręczyca  Wielka  i  Hutka  jest  kontynuacją  prac  planistycznych  w  zakresie  ustalonym  uchwałą  Nr 23/ II /2002  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  25 kwietnia 2002 r.  W  załączniku  nr 1  do  tej  uchwały  wśród  wyszczególnionych  siedmiu  wniosków  zainteresowanych  osób  nie  ma  wniosku  Pana  (…).

             Nie  jest  zatem  możliwe  uwzględnienie  protestu  (…) gdyż  wyłożony  projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wręczyca  Wielka  w  miejscowościach:  Pierzchno,  Kalej,  Grodzisko,  Wręczyca  Wielka     i  Hutka  nie  może  wykraczać  poza  ustalenia  zawarte  w  uchwale.

             W  związku  z  powyższym  podejmuje  się  uchwałę  odrzucającą  protest.

