
- projekt - 

Uchwała Nr ............./................. /2020 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia ...... .......... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/2019  Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów 

 

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

(t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, poz. 1086), Rada 

Gminy Augustów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/73/2019  Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie 

przystąpienia sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

„Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów - §2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określają załączniki: 

1) wieś Rutki Nowe – Załącznik nr 1; 

2)  wieś Żarnowo Pierwsze – Załącznik nr 2.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Ewa Frąckiewicz 

  



UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/73/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 

marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie 

Augustów. 

 

 

W dniu 29 marca 2019 roku Rady Gminy Augustów przyjęła uchwałę nr V/73/2019 w 

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów. W trakcie procedury na etapie 

rozpatrywania uwag złożonych do projektu planu podjęto decyzję o wyłączeniu z granic 

opracowania obszaru wskazanego w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały  j.w.  

Obszary wskazane w uchwale jak wyżej w załączniku nr 1 i nr 2 będą przedmiotem 

ponownej procedury. Teren planowanych usług w Janówce – wg projektu planu załącznik  nr 

3 nie uzyskał uzgodnienia organu w zakresie dostępu do drogi z GDDKiA w Białymstoku. W 

związku z powyższym postanowiono dokonać zmiany uchwały j.w. w zakresie obszaru 

opracowania planu. Dzięki temu możliwe jest uchwalenie planu dla obszarów zawartych w 

załączniku nr 3 i 4. 

 

 


