
Uchwała Nr IV/28/19 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 24 stycznia 2019 roku 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów 

Działając na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z 
art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994) 

Rada Gminy Adamów uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów, przyjętego uchwałą Nr X/73/2003 Rady Gminy Adamów 
z dnia 14 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana tekstu określającego odległości zabudowy od dróg 
na obszarze gminy Adamów, o którym mowa w § 1, przedstawionym na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P R Z E I C Z Ą C A 
INY 

Bożeno. Skiba 



UZASADNIENIE 

Konieczność dokonania zmian w obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wynika z aktualnych potrzeb w zakresie urealnienia 

zapisów określających odległości zabudowy od terenów dróg publicznych. Ustalone 

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 

przyjętym Uchwalą Nr X/73/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 14 listopada 2003 r. (z późn. 

zm.) odległości wprowadzają ograniczenia wykraczające poza odległości wymagane 

w przepisach szczególnych, w tym w ustawie z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(t.j. Dz.U.2017.poz. 2222). Obowiązujące ustalenia uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej 

polityki przestrzennej w aspekcie sytuowania zabudowy przy drogach publicznych. 



) 

Załącznik graficzny do uchwały Nr IV/28/19 P R Z E 

Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia 2019 roku 

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ 


