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Uchwała Nr III/8/2014
Rady Gminy Sorkwity
z dnla 19 grlrdnia 2014r.

Gminy Sorkwity na lata
w sprawie przyjęciaStrategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
20I4-20ż4.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

z

dnla 8 marca 1990 r, o Samorządzie gminnym

wtazzart,4ust,
(tj Dz.lJ.z2073r.poz,594zęzm.)oiazwnawiązaniudoart.3pkt3 (tj,Dz,
U, zż0l4 r,
1

dnia6 grudnia 2006 r, o zasadacir prowadzenia polityki rozwoju
poz.I'649)Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

ustawy

z

Rozwoju Społeczno_Gosnodl9zego Gminy
§ 1. Przyjmuje się, Strategię

Sorkwity na lata

źotą-zóźąw brzmieniu ókreślonym w załącznlkudo niniejszej uchwały,
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy,

z dniem podjęcia,
§ 3, Uchwała wchodzi w zycie

lj
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Uchwała Nr XL/332l2{J|.4
Racly Gnriny Sorklvity
z clnia 29 sierpnia 2al4 roktt

_

sprawie uchwalenia znliany stutliunr uwarunkowań i kierunków
za

gospodarow ania

p

rzestrzell nego G

m

i

ny

So

rkw ity.

Na podstawie art" 18 r-rst.2 pl<t 5 ustarvl,z drria 8 tnarca 1990 r" o salnclrządzie
grninnym (t.i. Dz.U. z 2013 r,. ptlz. 594 zę z,tn.) ora,z art. 12 ust. l ustawy z. dnta ż'/
lnarca 2003 r. o planowarrriu izagospodaror,vaniu przestrzęnnvlll (t.j. Dz. U. z20l2r..
poz. 647 ze nn.) rv zrviązku z uchwałą Nr XlX/1 37 12012 llac1l, Grrriny Sorliwity z dnia
27 krvietlria 20l2 roku rv spritrvie przystąpienia do sporządzetria zlnian.v studium
uwarunkowań i kierurrliórv zagospodaror,vallia przestrzennego Gminy Sorkwit,v. I{ada
Glnin1, Sorkr,vity uclrwala, co następr-rie:
§1

§

Uchr,vala się zmianę studiuln urvzrrunkol,virń i l<ierunkorł, zagospciclaror,vaniit
przestrzennego Gminy Sorkrł,ity uchrvalonego uchrvałą Nr XX/9712000 Racly Grliny
Sclrkrvity z dnia 14 r,vrześnia 2000 roku w sprawie uohwalenia studirtm ulvarunkolr,ań i
kierunkor,r, zagospodarowania przestrzennego grniny Sorkwity zrnieniot.ą rrohiłalą Nr
XXV/15812005 z dnia 16 ozerrł,ca 2005 roku.
2. Studirrm nada"je się lrrznrielrie zgoclrlc z zzlłz1czLrikarrri nr 1 i nr 2 do nini",iszej

1.

uchrł,ałr,.

Zał ąc znikar

l) telist
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i do

n
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i e.i

sze,

j uclrwał1,, s ą:

§,)
\a.

ednolicorry Sttrcii unr. stanorviąc,:, załtlcz1,1ik nr

l

do uchwał1,

2) rvsunek rv skali 1:25 0Cl0 - Kierunki z,agospodaror,r,itlria przestt,zennego grnin_v
Sorl<rvit1, \Nraz z, obszaren-t miejscowości Sorkrvity w skali 1:10 000. stanorliący
załącznik nr 2 do rrclrwały.

j) roz,strzygnięcie
uclru ały

o

sposobie rcizpalrzenia tl\\,,lg. stanowiące zalelczllik

§ 3,
Wy kontrni e itclhlł ał1, porvi erza

się

Wo.i torł, i G rn iir}. S orkrł, i t},.

§1.
tJchwała wchodzi rv zycie z clniell pod.ięoia.

r"J',),,

tlr 3

do

