
UCHWAŁA NR XXIX/248/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. 

zm.) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

1. 1.W uchwale 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 załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. 2.W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik graficzny nr 2 do uchwały 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. 

Uchwała intencyjna, mimo że nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi istotny 

wyznacznik, według którego plan miejscowy winien być sporządzony, określając 

w szczególności obszar, na którym projektowany m.p.z.p. ma zostać ustanowiony. Zatem 

granice ww. opracowania w zakresie załącznika nr 2 zwiększa się o część terenu, służącą 

obsłudze komunikacyjnej terenu ujęcia wody zlokalizowanego w obrębie Wola Osińska. 

Inne ustalenia uchwały nr XXIII/215/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2022 r. 

pozostają bez zmian, w tym w zakresie załączników nr 1 i nr 3. 



 
OBRĘB WOLA OSIŃSKA Załącznik do uchwały nr XXIX/248/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada 2022 r. 

                                   Granice obszaru objętego zmianą planu  


