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Rozdział 1
Przepisy ogólne

UCHWAŁA Nr VIII/87/03
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 23 września 2003 r.

§2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo
– darowania przestrzennego terenu pod zabudowę
usługowo – produkcyjną i przemysłową działek nr
425/1 i nr 425/2 we wsi Rychnowy gm. Człuchów.
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr
41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
z 2001 r. Nr 14, poz. 124)w związku z art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę usługowo – produkcyjną i przemy
– słową działek nr 425/1 i nr 425/2 we wsi Rychnowy gm.
Człuchów, zwany dalej planem.

Plan obejmuje obszar działek nr 425/1 i nr 425/2 położony we wschodniej części wsi Rychnowy gm. Człuchów,
po północnej stronie drogi krajowej nr 22 Granica państwa
– Kostrzyń (droga118) – Gorzów Wielkopolski – Wałcz
– Człuchów – Chojnice – Starogard Gdański – Czarlin.
§3
Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej i przemy
– słowej, oznaczone na rysunku planu literami
UP;
2) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu literami
ZP;
3) teren urządzeń odprowadzania ścieków, oznaczony
na rysunku planu literami NO;
4) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony
na rysunku planu literami EE;
5) tereny dróg gminnych dojazdowych, oznaczone na
rysunku planu literami KD;
6) teren drogi gminnej lokalnej, oznaczony na rysunku
planu literami KL;
7) teren drogi krajowej głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu literami KGP.
§4
1.Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

