
UCHWAŁA NR XXIII/215/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn dla określonych terenów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) - Rada Gminy Żyrzyn, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla określonych terenów w gminie Żyrzyn, w granicach przedstawionych na załącznikach 

graficznych, będących integralną częścią uchwały. 

2. Granice obszarów objętych uchwałą przedstawione zostały na załącznikach graficznych 

będących integralną częścią uchwały: 

1) dla terenu znajdującego się w obrębie dwóch miejscowości Cezaryn-Parafianka – 

na załączniku nr 1; 

2) dla terenu w miejscowości Wola Osińska - na załączniku nr 2; 

3) dla terenu w miejscowości Żerdź - na załączniku nr 3. 

3. Dopuszcza się zmniejszenie obszaru opracowania planu. 

4. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania zaistnieją okoliczności, dotyczące określonego 

obszaru planistycznego, powodujące konieczność odroczenia postępowania lub jego 

powtórzenia w całości lub części, obszar ten może być wyłączony z zakresu opracowania 

będącego przedmiotem tego postępowania bez wpływu na jego dalszy przebieg. Toczące się 

dalej postępowanie procedowane jest w pomniejszonym obszarze jako I etap. 

5. Po ustaniu okoliczności, z powodu których obszar został wyłączony z opracowania 

podstawowego, postępowanie planistyczne dotyczące tego obszaru może być kontynuowane 

jako II etap. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Żyrzyn nr XXII/189/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn 

dla terenu położonego w miejscowości Żerdź. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

OBRĘB CEZARYN-PARAFIANKA Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/215/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 r. 

                                   Granice obszaru objętego zmianą planu  



 

OBRĘB WOLA OSIŃSKA Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/215/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 r. 

                                   Granice obszaru objętego zmianą planu  



 
OBRĘB ŻERDŹ 

                                   Granice obszaru objętego zmianą planu  

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/215/2022
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 r.


