UCHWALA NR IXI73II5
RADY MIEJSKIEJ W MONKACH
z dnia 18 wrzeSnia2Dl5 r.
w sprawie przystqpienia do spozqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Morf,ki
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gninnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 13l8 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 14 ust. I i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyrn (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265), uchwala sig, co
nastgpuje:

l.l

Przystgpuje sig do sporz4dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Moriki, uchwalonego uchwalq Nr DV64l03 Rady Miejskiej w Morikach
z dnia 30 paildziemika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zrn. z 2006 r. Nr 12,
po2.155,22008 r.Nr270, poz.2748,z20ll r.Nr 100, poz.ll4l,z20l3r.poz.1647)

$

2. Zmiana planu obejmie :
pod zalesienie dzialek lub ich czg6ci nr geodezyjny we wsiach:
a) WaSki -1111,3814,3816 (Zal. Nr l),
b) Zalesie - 127 (Zal. Nr 2),
c) Przytulanka- 823 (Zal. Nr 3),
d) Krzeczkowo - 6 (Zal. Nr 4);

l) przeznaczenie

2) przeznaczenie pod zabudowg zagrodow4 dzia\ki nr geodezyjny 24 we wsi Zodzie wraz ze
zrnniejszeniem linii zabudowy do 25 m od krawgdzi jezdni drogr krajowej nr 65
(Zal. Nr 5);

3) prueznaczenie pod

zabudowg mieszkaniow4 jednorodzinnq z dopuszczeniem usfug
i rzemiosla nieuciqZliwego dzialek lub ich czgSci nr geodezyjny we wsiach:
a) Zblutowo - llll,20ll,2012,2312 ,71(Zal. Nr 6), 105 (Zal. Nr 7),
b; Swierzbienie - IIllT (zal.8),34 (Zal. Nr 9),
c) Homostaje Osada - 6812,6813 (Zal. Nr l0),
d) Przytulanka - 58,172 (Zal. Nr I l);

4) prueznaczenie pod powierzchniow4 eksploatacje surowc6w mineralnych dzialek lub ich
czgfici nr geodezyjny we wsiach:
a) Swierubienie - lll9,ll22,ll25 (w czgSci pod teren skladowy gruzu budowlanego) Zal. Nr 8,
b) Jaski -15514 (Zal.Nr l2);
przeznaczenie pod zabudowg ustugow4, rzemie5lniczq z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej czg3ci dzialki nr geodezyjny I l/1 we wsi Zblutowo
(Zal. Nr 6);

5)

6)

przeznaczerie pod zabudowg przemyslow4, skladow4, magazynow4 rzemieslnicz4
i uslugow4 dziaNki nr geodezyjny 10 we wsi Zblutowo (Zal. N 6);

7) zmiang sposobu uzytkowania z terenu lednego na teren rolny

dzialki nr geodezyjny

109 we

wsi Kosiorki (Zal. Nr l3);

8) znniejszenie linii zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od drogi powiatowej do
odleglo6ci ustawowych na dzialce nr geod. 244 we wsi Potoczyzna oraz zniesienie drogi
wewngtrznej KD-D projektowanej w planie na terenie tejze dzialki z przeznaczeriem
terenu drogi pod zabudowg ustugow4 rzemieSlnicz4, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jak tez zmiang zasad obslugi komunikacyjnej teren6w

i

(Zal.Nr8i8a).
$ 2. Integralnq czgSi

niniejszej uchwaly stanowi4 zal4czniki graficzne.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Moniek.
$ 4.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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