
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2016 

WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 29 lutego 2016 roku 

 

 

w sprawie:  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza  

 (zbieranie uwag od 8 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r.) 

 

Działając na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 

1515 z późn. zm.),  

- art. 7, art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),  

- art. 42 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.) 

 

 

zarządzam, co następuje 

 

§ 1. Postanawiam nie uwzględnić uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, oznaczonych 

numerami: 2/1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 26, 34, 36/1, 36/2, 38, 39 i 40 według wykazu uwag. 

§ 2. Postanawiam uwzględnić uwagi wniesione do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, oznaczone numerami: 

1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 i 37 według 

wykazu uwag. 

§ 3. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest wykaz uwag złożonych na podstawie art. 17 
pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru 
sołectwa Nędza. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


