
UCHWAŁA NR 116/XXI/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka 
trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Szczuczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy 
dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Szczuczyn; granice obszaru objętego 
planem pokazano na kopii mapy topograficznej w skali 1:50 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Uzasadnienie
Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określają szczegółowo zasady postępowania w sprawach sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia planu należy poprzedzić 
stosowną uchwałą Rady Gminy, określając granice obszaru objętego planem. Przed podjęciem uchwały Burmistrz 
przeprowadził analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szczuczyn stwierdzając, że wyprzedzająco konieczne jest sporządzenie zmiany tego dokumentu, ponieważ 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że rada gminy może uchwalić plan 
miejscowy m.in. po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Do sporządzenia planu przystępuje się na 
wniosek Burmistrza, do którego wpłynął formalny wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 
z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, inwestora budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża, która jest 
inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Trasa planowanej linii przebiega przez obszar dziesięciu 
gmin położonych w obrębie dwóch województw: warmińsko – mazurskiego i podlaskiego, a jej budowa będzie 
miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w części północno – 
wschodniej. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty 
sporządzenia planu obciążą w całości inwestora realizującego inwestycję. 

Id: 48F1108C-1ABC-4A88-A215-60C5C9DFD7C7. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XXI/12 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 
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