
   

UCHWAŁA  NR  XXIV/179/2012 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 16 maja  2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12. 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)  Rada Gminy 
Gniezno uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12, wprowadza się następującą zmianę: 

1. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuję brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.     
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

DO UCHWAŁY  NR XXIV/179/2012  RADY GMINY  GNIEZNO 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12. 

 

W dniu 22 lutego 2008 r. podjęta została przez Radę Gminy Gniezno uchwała  
Nr XVIII/172/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - dz. nr 105/12.  

 
Podczas opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zauwaŜono 

błąd w Załączniku Nr 1 do powyŜszej uchwały, który powstał w wyniku niewłaściwego wrysowania 
obszaru opracowania na załączniku graficznym. Docelowo, załącznik graficzny winien był 
obejmować zakresem opracowania część działki o numerze ewidencyjnym nr 105/12.  W podjętej 
uchwale Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. Załącznik Nr 1, który 
przedstawiał zakres opracowania, obejmował działkę o nr ewidencyjnym 105/12 w całości.  

 
Stąd zaistniała konieczność korekty błędu, a co za tym idzie zmiany Załącznika Nr 1 do 

uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12.    

 
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
 

DO UCHWAŁY  NR XXIV/179/2012  RADY GMINY  GNIEZNO 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12. 

 
 
 
 
 
 

  obszar objęty opracowaniem miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego 


