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UCHWAŁA NR VI/36/07 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 28 lutego 2007r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową i przemysłową w Kłodawie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kłodawa uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego 
przez Radę Gminy Kłodawa w dniu 6 grudnia 
2000r. uchwałą Nr XXII/180/2000 zmienionego 
uchwałą Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 
2002r. Nr uchwały XXXV/343/2002 oraz uchwałą 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2005r.  
Nr XXII/224/05 – zwaną dalej zmianą planu, w za-
kresie ustaleń niniejszej uchwały. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały, sta-
nowiącej tekst zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 wraz  
z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

2) rozstrzygnięcie: 

a) o sposobie realizacji zadań własnych gmi-
ny z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasad ich finansowania – załącznik Nr 2, 

b) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany planu – załącznik Nr 3. 

Ustalenia ogólne planu 

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania zmiany pla-
nu jest teren wyznaczony uchwałą Rady Gminy 
Kłodawa Nr XXXIII/336/06 z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kłodawa przy ul. Gorzowskiej – „Osiedle Jabłon-
na”, przeznaczony na cele budownictwa mieszka-
niowego jednorodzinnego z usługami towarzyszą-
cymi i oznaczony symbolem MN-U. 

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczenia terenu MN-U;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z nieuciążliwymi usługami towa-
rzyszącymi; 

5) wielkości wymiarowe. 





 

 
 


