
   

PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 
 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 
27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 
503) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:  

§ 1.1. W uchwale nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt, § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje 
brzmienie: 

„1) zmniejszenie obszaru cmentarza w Mochach wraz z wprowadzeniem w części 
obszaru zabudowy mieszanej oraz w części terenów rolniczych, łąk i pastwisk 
w granicach obszaru oznaczonego na załączniku nr 1;” 

2. Dotychczasowe załączniki nr 1, 2A, 2B, 3, 4, 5A, 5B, 5C pozostają bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Elżbieta Wita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Uzasadnienie  
 

do uchwały Nr …/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2022 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

W związku ze stanowiskiem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

wyrażonym w protokole z posiedzenia Komisji z dnia 6 lipca 2022 r. uznaje się za 

celowe podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zarekomendowała 

doprecyzowanie zapisu zawartego w § 1 ust. 2 pkt 1) powyższej uchwały, który 

powinien otrzymać brzmienie: „1) zmniejszenie obszaru cmentarza w Mochach wraz 

z wprowadzeniem w części obszaru zabudowy mieszanej oraz w części terenów 

rolniczych, łąk i pastwisk w granicach obszaru oznaczonego na załączniku nr 1;”.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wójt Gminy Przemęt 

/-/ Janusz Frąckowiak 


