
 
 

Uchwała Nr  130 /XXVII /09 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009 r. 

 
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych 
 

 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zmianami) oraz art. 14, 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm. zmianami), 
 
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:  
 
 
 

§ 1. 
 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych w granicach 
przedstawionych na załącznikach graficznych od nr 1 do nr 11, które stanowią integralną 
część uchwały. 
 

 
§ 2. 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 
 

 
§ 3. 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 
 



Uzasadnienie  
do uchwały nr 130/XXVII/09  Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009 r.                   

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych 
 
 
Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych wynika z wniosków 
inwestorów w sprawie zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele budowlane oraz 
zmiany przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej na cele rolnicze. Zmiany dotyczą 
poszczególnych działek lub części działek, zlokalizowanych w poszczególnych 
miejscowościach miasta i gminy Wleń. Granice terenów przewidzianych do zmiany planu 
zostały przedstawione na załącznikach graficznych, na których skompletowano 
przedmiotowe działki według poszczególnych obrębów. 
 
Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została 
zbadana, przez Burmistrza zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń. 
Stwierdzono zgodność proponowanych rozwiązań zmiany miejscowego planu z ustaleniami 
Studium. 
 
Zostały przygotowane materiały geodezyjne w postaci kopii mapy ewidencji gruntów, z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Został również ustalony niezbędny 
zakres prac planistycznych. 
 

 


