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UCHWAŁA nr ……. 2022 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia ………. 2022 r.  

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 wsi Chrząstowice  

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

2022 r. poz. 559, 583), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr   XXXIII.255.2021 

z dnia 15 grudnia 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice, Rada Gminy Chrząstowice uchwala co 

następuje:  

   

§ 1.1   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   wsi Chrząstowice o której 

mowa w dalszej części uchwały, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice”, przyjętego uchwałą nr XXX.220.2014 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. 

 

2.1. Zmianą objęty jest  załącznik nr 1 uchwały  nr X.69.2015 Rady Gminy Chrząstowice  z dnia 

18 listopada 2015 r., opublikowanej w Dz. U. województwa Opolskiego z 2015 r., poz. 2868  

 

2. Zmianę  o której mowa w ust.1 przedstawia załącznik nr 1- rysunek zmiany planu   

 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000; 

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;  

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

4) załącznik nr 4 − dane przestrzenne. 

 

  § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice  

 

  § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

stronie internetowej Gminy Chrząstowice.  

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

Projekt  do wyłożenia  – lipiec 2022  r.   


