
 

 

UCHWAŁA  NR  XXIV/180/2012 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-działka nr 140/10. 

 
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. Zmienia się uchwałę Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-działka nr 140/10, w ten sposób, Ŝe:  
 

1. Dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-część działki nr 140/10. 

2. Zapis §1.1. otrzymuje brzmienie: Przystępuje się do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary – część 
działki nr 140/10 o powierzchni około 9,447 ha.   

3. 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/180/2012  RADY GMINY  GNIEZNO 

z dnia 16 maja  2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów  zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-działka nr 140/10. 
 

W dniu 22 lutego 2008 r. podjęta została przez Radę Gminy Gniezno uchwała  
Nr XVII/179/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-działka nr 140/10. 

 Dokonuje się korekty zakresu opracowania planu z uwagi na występowanie duŜego areału 
gruntów dobrych klas. W związku z powyŜszym zmianie ulega Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 
XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Piekary –działka nr 140/10. 

    
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
DO UCHWAŁY  NR XXIV/180/2012  RADY GMINY  GNIEZNO 

z dnia 16 maja 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we Piekary-działka 140/10. 
 

  obszar objęty opracowaniem miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


