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UCHWAŁA NR XIII/92/08 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 29 lutego 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uście 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kolsko uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolsko 
Nr V/25/07 z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Uście oraz ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kolsko, uchwalonego 
uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Gminy Kolsko z dnia 
4 lipca 2003r. uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego wsi Uście. 

2. Plan obejmuje trzy tereny położone w obrębie 
wsi Uście zgodnie z załącznikiem graficznym do ni-
niejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1, 2, 3 - rysunki planu w skali 
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Kolsko w skali 1: 10 000; 

2) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Kolsko dotyczące sposobu realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych; 

3) załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Kolsko dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu niniejszego planu  
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 
wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renu działek pod zabudowę rekreacji indywidual-
nych i komunikację. 

§ 3. 1. Ustalenia planów na terenach, o których 
mowa w § 1 ust. 2, zostają wyrażone w treści ni-
niejszej uchwały obejmującej: 

1) rozdział 1: Przepisy ogólne; 

2) rozdział 2: Przepisy obowiązujące w całym 
obszarze określające: 

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 
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