UCHWAŁA NR VI/ 31 / 2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 5 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid.: 52/2, 53, 54 i 26/3 do 26/33 położonych na terenie wsi
Konarzyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid.: 52/2, 53, 54 i 26/3 do 26/33 położonych na terenie wsi Konarzyce wprowadza się
następujące zmiany:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
W sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: jednego dla działek o numerach ewidencyjnych 52/2, 53, 54, drugiego dla
działek o numerach ewidencyjnych 26/3 do 26/33 położonych na terenie wsi Konarzyce.
2) § 1.1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Rada Miejska Książa Wlkp. stwierdza na podstawie złożonych wniosków przez:
Panią Iwonę Wojtczak zam. Golina ul. 1- go Maja 6a w dniu 7 czerwca 2004 r.,
Pana Henryka Konopkę zam. Konarzyce 18 w dniu 14 czerwca 2004 r.,
Pana Bernarda Mateckiego zam. Konarzyce 19 w dniu 14 czerwca 2004 r.
konieczność przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: jednego dla działek o numerach ewidencyjnych 52/2,
53, 54, drugiego dla działek o numerach ewidencyjnych 26/3 do 26/33 położonych na
terenie wsi Konarzyce.
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Granice opracowania planów o których mowa w § 1 ust. 1 zaznaczono na
mapie stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/ 31 /2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 r.
Zmiana uchwały Nr Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2004 r.
inicjującej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie wsi Konarzyce ma na celu dostosowanie uprzednich zapisów do stanu faktycznego, w taki
sposób aby uchwała dotyczyła sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie wsi Konarzyce, jednego dla działek numer ewidencyjny 52/2, 53, 54 i
drugiego dla działek numer ewidencyjny 26/3 do 26/33.
Przedstawione działki stanowią bowiem dwa rozdzielone przestrzennie tereny i każdy z nich jest
sporządzany w innym trybie postępowania oraz dla innego docelowego przeznaczenia terenu.
Burmistrz
/-/ mgr inż. Leszek Dudziak

