
UCHWAŁA NR XXX/284/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do zmiany Uchwały Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo. 

2. Zmiana ww. uchwały polega na zmianie załącznika graficznego. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 
zmianą Studium. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXX/284/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

 

W Uchwale Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo 
wymienia się załącznik graficzny. 

 
Załącznik graficzny do uchwały obecnie zmienianej obejmował część działki 223/7, dla której 

obowiązywało przeznaczenie na cele sytuowania urządzeń fotowoltaiki. W trakcie prowadzonej 
procedury planistycznej okazało się, że z uwagi na zamierzenia właściciela przedmiotowego terenu, 
obejmujące większy teren niż pierwotnie przewidywał, należy opracowaniem objąć całą działkę 
223/7, a nie tylko jej fragment, jak określono w załączniku graficznym do zmienianej uchwały.  

Załącznik graficzny do niniejszej uchwały obejmuje całą działkę o numerze ewidencyjnym 
223/7 w Miąskowie. W związku ze zwiększeniem terenu objętego opracowaniem, powtórzona 
zostanie procedura zbierania wniosków do zmiany Studium   
 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Krzysztof Jankowiak 
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