UCHWAŁA NR LxxIII/91/2010
RADY GMINY W BIRCZY
z alnia l0listoPada 2010 roku

planów zagospodarowania przestrzennego
w sprawie oceny aktualnościmiejscowych
marca 1 990r o samorządzie
Na podstawie ań. 1 8 ust. 2 pkt' 1 5 ustawy^ z dnia .8
zm') oraz art.32 ust.2 i 3 ustawy z
grri*ń ó.i'--ń zJJ. zŻ0O0|. N' rłz , poz. 1591 zpóźn.przestrzennym
(Dz. U . Nr 80 poz'
drttaŻl marca2003r. o ptanowaniu i "agospoda.owaniu
7|1 zpóźn.zm.)'
Rada GminY w BirczY
postanawia , co następuje:

$1

1.
_ Przyjmuje

Gminy Bircza i zaopiniowane przez
u.t-Ń"^_Archiiektonicznąw Birczy' wyniki analiz i ocen

się przedstawione przez Wójta

b"ińąr"ńi..ię
przestrzenn€go
J"iy.ńy.n a.t 'alności miejscowych planów zagospodarowania
w ust' 3' w
z. śt*iera'u się częściowy u'J a'tuutnos"i planówwyszczególnionych
pizepisów art' 15 uslarłry z dnia 27
zakresie zgodności

.

wynikającymi z
prźestrzerurym (Dz'U'Nr 80 poz' 1|1 z

"ó-"gńi
marca 2003r.o pr*o*uńiul7"go'podu'o**iu

l.

zm.).
śi*ie.a"a slę aktualnośó następujących planów
wynikającymi p'"di'ó;-;:ró i 1t 1 -"11"1,
"
przestrzennym (Dz'U'Nr 80
późn.

""go'pójńo*Ńu

j-''^-,^ --^A^^[^i z-.'nmnc
wymogaml
w zakresie zgodności
i
planowaniu
z dnia27 marca 2003r.o
poz'717 zpóźn' zm'):
'

Gminy w Birczy w Nr
I)MPZP-}4IA'1 /2000'' uchwalony uchwałą Rady
Woj' Podkarpackiego nr
vWó1/2000 z aniuói.08.2000r, ópublikowany w Dz'Urz'
55 Poz.655 z dnia t8'09'2000r

w Birczy w Nr VIII/62/2000
2)6MPZP-BIRCZA" uchwalony uchwałąRady.Gminy
roaka'paót'i"go nr 55 poz'656 z dnia

z dnia 04.08.2000 r.

opublitoilny;;''ó;'woj'

18.09.2000r'

3)MPZP''BIRCZA.A-1/2000''uchwalonyuchwałąRadyGminywBirczy.wNr nr
Dz'Urz' Woj' Podkarpackiego
IX]64l2000z dnia oą' t o:ooo''opublikowany w
85 poz.926 z dniaŻ8J.Ż2000r'

:-l::t*

4)MPZP''ŁoMNA'' uchwalony uchwałąRadyGminy
]]' :f poz'796
w Dz.Urz' Woj. Podkarpackiego nr 41 ':::1,"
dnia 28.03.2003
'. "p"iiit"*ńv
z dnia 13.05.2003r

yIll64l2003
Gminy w Birczy Nr
5)MPZP"Stara Bircza" uchwalony uchwaĘ Rady
85 poz.1494 z dnia
.. opuuriilr"ii'v ;;i:rr'.Ńo;. roau'puckiego

zdnia25.O4.ŻO0:
12.08.2003r.

nr

Nr ó)MPZP'BIRcZA-1/2002''uchwa1ony uchwałą Rady G_miny w Birczy
podkarpackiego
iw az nooz z Mia25.04.20o3r.opublikowany w Dz.rJrz. woj.
nr 60 poz. 1223 z dnla 0L07.2003t'
-

Nr
7)MPZP"BIRCZA-A1/2002''uchwalony uchwałą Rall Gminv w Birczy
iylvtstzooą zdnia09.O6.20O4 r. opublikowany w Dz'Urz' Woj'
Podkarpackiego nr 40 poz. 7 4l z dnia 04 '05 '2006r '
Birczy Nr8)MPZP''BRZE ŻA:w A'Ilzo}4-uchwalony uchwałąRady Gminy w
xxxlztzoos z dr|la Ż1 .09.2005r opublikowany w Dz.IJrz. Woj. Podkarpackiego
nr 138 po2.1211 z dnia O7 listopada 2005r'

$2
do
Zobowiąuje się Wójta Gminy Bircza do wykon alia prac.zmieruających
ń"'i"ńię"i" i' przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów wyszczególnionych w
$ 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

$3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza

$4
Uchwała wchod zi w życie z dniem podjęcia'

