
UCHWAŁA NR XXIII/248/2020 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sztutowo. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                     (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art.14 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Gminy 
Sztutowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sztutowo, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr V/26/07  z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo (Dz. Urzędowy Woj. 
Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2007r. Nr 105 poz. 1711), dla terenu oznaczonego w planie miejscowym 
symbolami E-8ZL, w obrębie działki nr 184/3 km 2 o pow. 2,5000 ha. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego zmianą 
planu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/248/2020 

Rady Gminy Sztutowo 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
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UZASADNIENIE

Gmina Sztutowo nie posiada nowego miejsca na lokalizację cmentarza komunalnego.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Sztutowo uchwalonego uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007r. - w zakresie
sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego symbolem
E-8ZL - jest niezbędne w celu zabezpieczenia miejsca pochówku dla mieszkańców Gminy Sztutowo.

Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym budowa i zakładanie cmentarzy komunalnych
należy do zadań własnych gminy. Teren objęty zmianą jest najbardziej odpowiednim miejscem na
lokalizację cmentarza komunalnego, położonym w znacznej odległości od terenów zabudowanych.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawione zostały szczegółowo na załączniku
graficznym do uchwały.
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