
UCHWAŁA Nr XIX/167/2005 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 30 marca 2005r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-CięŜkowice. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz..1591 ze zmianami z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy w Polskiej 
Cerekwi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-CięŜkowice, zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr VI/59/2003r. z dnia 27 czerwca 2003 roku 
(ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 70, poz. 1338). 

2. Zmianą planu obejmuje się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem: 

a) UC, połoŜony w Polskiej Cerekwi przy ulicy Raciborskiej, 

b) PS i RP, połoŜony w Polskiej Cerekwi przy ulicy Ciepłodolskiej. 

3. Granice terenów objętych zmianą planu, o których mowa w ust. 2, określono na 
wyrysach z rysunku planu, stanowiących załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest zmiana: 

a) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu 
lub  

róŜnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, uwzględniających  

obowiązujące przepisy odrębne, 

c) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym 

szczególnie w zakresie gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy. 

2. Zmiana planu winna uwzględniać wymogi art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązujących przepisów odrębnych. 

 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr XVII/150/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 
2004 roku w sprawie przystąpienia do zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-CięŜkowice. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Leonard Kasper 


