UCHWAŁA NR XVIII/130/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 14
ust. 1 i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199; zm. Dz. U. z 2015r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265,
poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mońki, w § 1 ust 2, pkt 2, skreśla się lit. b, dotyczącą wprowadzenia
zakazu składowania i sortowania kopalnych surowców energetycznych na terenie 6 PSB.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr XVIII/130/16
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z dnia 5 kwietnia 2016 r.
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UZASADNIENIE
podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/15
Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mońki
Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),
Konieczność dokonania zmiany uchwały Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki uchwalonego uchwałą Nr X/68/03 Rady
Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 134, poz. 2788, zm.
z 2006 r. Nr 12, poz. 156, z 2008 r. Nr 318, poz. 3381, z 2013 r. poz.194, 1127)
spowodowana jest zgłoszonymi, po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
planu, licznymi protestami mieszkańców oraz inwestorów o zaniechanie zamiaru zmiany
planu, dotyczącego wprowadzenia zakazu składowania i sortowania kopalnych surowców
energetycznych na terenie oznaczonym w planie symbolem 6 PSB.
W wyniku rozpatrzenia przez Burmistrza Moniek zgłoszonych wniosków, Zarządzeniem
Nr 134/16 z dnia 1 lutego 2016 r. zdecydowano się zrezygnować z zamiaru zmiany planu
dotyczącego zakazu składowania i sortowania kopalnych surowców energetycznych na
terenie oznaczonym w planie symbolem 6 PSB.
Zważywszy na fakt, że zamierzona zmiana planu dotycząca zakazu składowania
i sortowania kopalnych surowców energetycznych na terenie oznaczonym w planie symbolem
6 PSB nie jest jedyną zmianą określoną w w/w uchwale Rady Miejskiej, powoduje to, iż do
dalszej procedury związanej z realizacji uchwały Rady Miejskiej, skierowano projekt zmiany
planu bez punktu dotyczącego „zakazów”, co czyni nieaktualnym zapis w tej sprawie zawarty
w uchwale Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2015 r. i oznacza, że,
należy wyłączyć ten punkt z uchwały, by w przyszłości nie spotkać się z zarzutem Wojewody
o nie wykonanie w pełni uchwały Rady Miejskiej.
Natomiast ewentualna realizacja zamiaru wprowadzenia do planu ograniczeń w postaci
zakazu składowania i sortowania kopalnych surowców energetycznych na terenie
oznaczonym w planie symbolem 6 PSB, powinno nastąpić poprzez podjecie oddzielnej
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, obejmującej tylko ten jeden punkt, bez
innych zmian planu, ponieważ problem wprowadzenia zakazów do planu może budzić
kontrowersje w postaci protestów przedsiębiorców, co może spowodować wydłużenie
procedury realizacji zmiany planu.
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