
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWAtA NR IX/81/2011

Rady Gminy w Bedlnie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: odstqpienia od sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla dzialki nr 80 potozonej w miejscowosci Stanistawice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr

162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,

poz. 1441 iNr!75, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz, 1337; z 2007 r. Nr48, poz.

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009

r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40,

poz. 230) oraz art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst

jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Nr 175, poz. 1462 i Nr 167, poz.1398; z 2006 r. Nr 133,

poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr

82, poz. 556; z 2008 r Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505; z

2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489), uchwala sie., co naste.puje:

§ 1. Odste_puje sis; od sporza_dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

wydobywania kopaliny - kruszywa naturalnego ze ztoza ,,STANIStAWICE I" zlokalizowanego

na dziatce nr 80 w miejscowosci Stanistawice, wskazanego w zatcjczniku graficznym do

niniejszej uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy Bedlno.

§3. l.Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

2. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Bedlno oraz w sposob zwyczajowo przyj^ty na tablicy ogtoszeh.

wnoazs uwag co do zgodncrtci
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RADA GMINY
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U Z A S A D N I E N I E

W studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno

uchwalonym Uchwata. Nr 111/19/2002 Rady Gminy Bedlno z dnia 30.12.2002 r. dziatka nr

80 potozona w miejscowosci Stanislawice, zlokalizowana jest na obszarze o mniej

korzystnych warunkach dla produkcji rolniczej, preferowane do dziatalnosci pozarolniczej.

Na tym obszarze wyste.pujq udokumentowane poktady kruszywa naturalnego, ktore

wydobywac be_dzie Pani Mirostawa Ulatowska, zam. Stanistawice 15, 99-311 Bedlno, be.dqca

strong w poste.powaniu o udzielenie koncesji w tym zakresie przez Staroste. Kutnowskiego.

Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U z 2005 r.

228, poz. 1947 z pozn. zm. ) stanowi, ze dla terenu gorniczego sporzqdza sie. miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Jednakze ust. 6 tegoz artykutu przewiduje mozliwosc

odstqpienia od sporzqdzenia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy

szkodliwe wptywy na srodowisko be.dq nieznaczne. Majgc na uwadze, ze decyzja o

uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje_ w/w przedsi^wzi^cia ( znak

RiOS.6220.9.2011 wydana przez Wojta Gminy Bedlno) orzeka znikomy jej wptyw na srodowi-

sko zachodza, przestanki do odst^pienia od sporza_dzenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru zaznaczonego na zata_czniku graficznym.

Odsta.pienie od sporzqdzenia planu zagospodarowania przestrzennego wyrazane jest w

formie uchwaty podejmowanej przez organ stanowiqcy gminy.

Majgc powyzsze na uwadze wskazanym jest podje_cie przez Rad^ Gminy w Bedlnie uchwaty

w tym zakresie.

Przewodnicz^cy $ady 'Gminy
Mr2Z-' <
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